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Toekende Ernft, > ^
J Of het

LOON -GOEDE.der

En

STRAF der QUA DE.
OpdeSpreucke:

Twee ïfitllen tefamen Malen , de eenfalaengenomen en de

anderfalverlatenworden.

Uytgebeeldt ia een

ZINN E-SPEL,
'Door J. RAMMAZETN.

In 's Gravenhage , gedruckt by Johannes Ramma&eyn* Boeckdruckcc

woonendeop Stads Cingel tegen over d'Uleboomen, 1671.
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Goetgunpige LESER,1 ^

y

DE Mont der Waerheyt,de Blyde Boodfchap des Eeuwigëü
Levens aen zijn toehoorders voordragende ,vermacnt dc
felve tot Boete ea>Bekeering; en voorfeytden onboetvaer*
digcn , en die zijn Predicking verachten , haren ellendigen

val j en dat dien grooten dag der verderffeniflè eens over haer foude
komen als een Diefinder Nacht , foo fy haer niet en bekeerde. Seg-
gende : In dien Nagt , fuilen twee op een Bedde zijn , de eenfat aen-
genomen en de anderJalverlaten worden. Tweefuilen te[amen mak n>

de eenfalaengenomen , endanderfalverlaten worden. Wat uytleggin-
gen hier over en over diergelijcke Texten gedaen , en hoe veel Papier

,

en water hier over vuyl gemaecT: is, konnen ons de Iaerboeken der Ge-
fchiedeniflfe, en de Blaeuwe Boeckjes , jae felfsgroote Folianten, over
dieft ofte gefchreven, en door den Druck aen den dag gebragt, niet als

alte veel getuygen: Daer 't nochtans een faeck is foo ligt om te begrij-

pen , als yets dat tot onfer Saligheyt noodig en nagelaten is : foo de fel-

ve in eenvoudigheyt aengefien en verftaen woord-, Maer vele,dieover
defe ftofte gefchreven hebben , hebben fo veel Bolfter van fubtile que-
fticn om de Kern gefmeten , datmen het rechte Pit niet en heeft kon-
nen bekennen. Sooisde felve eyndelijck geworden den Geleerden tot
een Twiftreden, enden Eenvoudigen tot een fteen des Aenftoots ,

waer over meenigte van menfehen hebben geftruyckelt. Ick heb dan
defe Spreucke : Tweefidlen ffamen malen : de een Jolaengenomen en
da anderJolverlatenworden

-

y waer in de Verkiefinge , en Verwerp
ping , die God aen den menfche rechtveerdig doet,wert aengemerekt,
in Eenvoudigheyt buytenallc gefchillenen hoogdraventheyt, foo in
ltoffeals Poëzy,al fpeelende vocrgeftelten werkelijck vertoont. Voor
defen hebben onfe Voorouders 't voorde befte wyfe en manier ghe-
houden, den Kinderen jae felfs Bejaerde Perfoonen yets van belang al

fpelcnde voor te dragen, als zijnde h; t gemacklijckfte , om dat het wel
het meefte vermogen op de harten en gemoederen der menfehen heeft,

alfoodeNatuervandenmenfchmeertot Spel als Ernft genegen is.

Soude hier wel hoogdravender trant fo in ftofte als Poé'zy konnen ge-
bruyekt hebben,maer alfode Perfonen in ditonsZinne Spel ingevoert
meeft luyden van een lageverdiepinge ofverftant zijn, heb ick my daec

na
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r
. ife moeten voegen , als mede nae den ruwen ftijl die by haer wert ghe-

E vl^jyckt- Wat ick dan in defen voort gebragt hebbe, is niet om ymant

zijn leet te verwijten j
ofte te openbaren • Maer in't gemeen te toonen

het quiede , dat gemeenlijck wcrt gedaen , als mede het goede , dat by

ons behoort gedaen te werden •, waer uyt het rechte Verftant vandefè

Spreucke kan gefien werden. Wat my tot dit werck gedreven heeft

,

kan ick felfs niet wel feggen , alfoo ick in hef felve buyten alle gedagten

van een Werck daer af te maken , daer ben aengeraeckt , en oóck ver-

fcheyde malen by my verworpen en felfs onnut gekeurt is gheweeft;

maer t' dekens , ick weet niet door wat drift, wederom by der hant ge-

nomen , om myn Melancholijcke ghedachten door de Poëzy, hoewel

die in een onnoozel verftant by my is woonende , wat te vermaken , en

myn verftrooyde zinnen wederom te vergaderen; Maer eenige Neus-

wyfe fullen haer lichtelijck ftooten aen de qiude Bedryven ', die in dit

ons Zinne Spel werden voortgebragt,cn feggen dat de Rotteftront on*

der de Peper, ofte om recht te feggen, het goede onder het quade ver-

mengt is , Maer den defen dient tot antwoort: dat als men een onder*

fcheyt tuflehen het goede en het quade fal maecken , die beyde nevens

den anderen moeten gebragt werden : gelijck den Diamant, wanneer

hy een waterachtige Steen w^rttegengeftelt, des te meerder glans van

hem geeft : Even alfoo wert het goede, geftelt tegens het quade. Maer

in defen trooft ick my met het Hollantfche Spreeck woort , dat ick den

goet willigen Lefer in dit Vers op Diflè

:

Een Koek en is noch nooyt , totftdek Verftant geraeckt :

7)at hy zijn Saus en Spijs, aenyderJmaecfclijck maeckt.

Neemt dan goetwilligen Lefer , defen mynen geringen arbeyt ten

goeden , en leeft Tonder vooroordeel u felfs ten beften , en tragt uwe
Verkiefinge vaft te maken door een goede Hope in Liefde werekende

ter Saligheyt, tot uwer Zielen Saligheyt. Vaeitwel. Blyveuwer

aller dienftbereyden dienaer

Uyt mijn Druckery den

20. Mewt 1671»

J«k, Rammaziyh*
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Op het

teft,

sran

fa

fcta

Él

ZINNE-SPEL
VAN

Jockcnde Ernft,
Gerijmt door

JOHANNES RAMMA2EYN.

DE Menfch na 't Evenbeelt zijns Heeren tergenade
Gefchapen , doot de Ziel , op een rampfalig Lot

Van hooger wetenfchap nu rouwt het hem te fpade ,

IVijlhy uit Eden werdt verdreven van zijn Godt.

'De Satan hadt de Vrouw , de Vrouw de Man bedrogen ,

't Elkndigfchepfel[lont verwefen tot de doot.

Wat raet ? Godtfchenckt zijn Zoon uit vaderlijck meedoogen ,

Die heeft hem weer tot Boetgeroepen engenoot*

kAIwie in hemgelooft enfalde doot nietflerven ,

Maer leven met het Lam tot inder Eeuwigheit ;

'Doch die dees Zoon verwerpt(al Helen Doodt bee?*ven ,

En blyven in den Vloeck , diehemwas toegefeit.

Godt werckt alleen hetgoedt , de duyvelwerckt het quade ,

Het vleefch is bros > de menfch moetflrijden tot ten endt.

Daerflaet denwegh des rampSj en daer die vangenade ,

De boo/en volgt het quaet ,fchoon hy hetgoede kent.

Soo worter niemant als door Chriflus uitverkoren ,

Nochfalich dan alleen door Godts barmherticheit.

En (oogaet niemant , dan door eigenfchult verloren %

En werdt terflinker bant van *t Kruis-Lam afgeleit.

J. CABELJAU. J.C.
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Noch aende

L E S E R.

HEtJockcnd' Ernft, isZuerenZoet,

Dat yder menfch op Aerd'ontmoef.

Het lockend' Ernft , isLaghgery

,

Doch fiet de Waerheyt ftaet'er by.

Het lockend' Ernft van elck begeert

:

Om dat het Mallend' Wijsheyt leert.

Het lockend' Ernft , leert ons den Geeft •>

Wie Iock verwerpt, de Reden vreeft.

Het lockend' Ernft , een foet Accoort j

Soo Reden niet raeckt overhoort.

Het lockend' Ernft , op goede Wijs

,

Aen Tafel is de befte Spijs.

Het lockend' Ernft , paft Man en Wijf .•

Mits'ti^demacten Reden blijf.

Het lockend' Ernft , paft Heer en Knegt.

Hier door men facht'lijck onderregt.

Het lockend' Ernft, aen yder paft

:

Soo't niet gebruyckt wert tot een laft.

Het lockend' Ernft het meefte loopt ,

By die verkoopen , en die koopt.

Het lockend' Ernft leert goet en quaet }

't Quetft niemantdie't niet aen en gaet^,

't Geen hier dan lockend' wert gefeyt

,

Op niemants doen gefchooven leyt

Maer 't wyft u aen het quaet en goet

:

Wat yder doen , en laten moet.

VatLefer, dan den beften Zin :

Gelijck de By , niet als de Spin.



I N H O U T.

MElchior een Vromeziel , langen tijde de Moolen van een Molenaer
getrouwehjek waergenomen hebbende , fcheyt eyndeiijck om fijn Vrous
ong< mackclijck leven van hacr,en Verhuyrt hem by een ander Moolenaer
cenWeafaler, en daerom onder het Volckgenaemt Jochcm uyt Weft-
falen; Maer als hy Diaken foude werden , ghebynaemt met Muldert.

Defedoor Woccker , Dootkooperien , Bedroghende andere Pradbjeken veel geit en
goct by een geraept hebbende , begeeft hem oock tot alle Hocrery , wacr van hem zijn
VroughenaemtKlaertje, met goede reden focckt af te brengen, maer te vergeefs ; en
verloopt figh mede met de Vrou van Mclchior,genaemt Tryn,die K hertje met Iochem
haer Man , in een Herbcrge , die voor een Hoerhuys befacmt was , in een malgelaet
beyde betrapt , en fchelt hem daer over uyt ; Maer door de Waerc en door hem weder ,

foohet febeen , te vrceden geftelt lijnde , gaet fy met Iocbem naer huys. t'Huys ge-
komen zynde, vertelt zy met decerftegclcgenthcyt aen Melchior dit haer wedervaren»
die daer over zyn Wijf Tryn komt bekijven ; Maer zy door een Commere onderrecht
lijnde, bedriegt hem door een gemaecktefchynheyligheyt, waerdoorhy hem voor
die tijdt laet te vrede ftellen. Als nu Iochem en Tryn haer malgelaet en vuyle Over,
fpel niet wilden naerlaten , worden zy door Melchor en Khcrtjc , dió een wakent ooge
van die tijdt afop haer Man hielt betrapt , en in die Goddcloosheyt bevonden en over-
tuygt , maer Iochem dat ontloopendc , geefc defe faecke te kennen aen een Advoctet*
die hem met belofte van groote belooninge , belooft , foo door valfche getuyghen als
andere Practijcken , van die fchande en voor den Officier te vryen. Melchior , naer
dat hy fijn Wijf hertelijck bekeven hadde , gaet oock juyft by een en den fel ven Advo-
caetom raet , die hem inalles gelijck en ract geeft, doch weygert hem te dienen om dat
hy zyn Perty dienen fou. Melchior fiende dat daer niet als fchande voor hem en zij no
Kinderen aen valt was, beduyt zyn Wijf, die hem daerom ernftclijck hadghebeden,
dat te vergeven. Iochem , gelijck gefeyt is die door Woccker en bedrog rijdt, en door
Kuyperien Diaecken was geworden, begint, van den Hovaerdigen üuyvel geregeertt
zijnde zijn goet, dathy met bedroggewonnen haddde , voor den dag te luk n:l luyfen,
Landen, en Hoeven re koopen , en zijn Kinderen in pr.gtige Kleedcrencn optoyeriea
op te trecken ,en dwingt zijn Vrou dat felve naer te volgen , die hem daer in , in alles
foeckt afte raden en tegen te gaen , maer te vergeefs , wat redenen by haer aengewent
en voort gebragt wert. Ondertuffchen komt Melchior,die dagelycx was volherdende ,
niettegenftaendezijntegenfpoet,inen Vroom en Godfalig leven , de Werelt en zijn
Vlees met alle haerbegccrlijckheden al lang gehaet hebbende , naer dat hy zijn Vrou ,maer voornamentlijck aen zijne Kinderen vele goede Vermaningen ende Godsfegcn
gegeven en naergelaten hadde, m een goede hope ter Saligheyt in Chriftus te ftervcn.
Iochem van dag te dagem alle hovaerdigheyt en ydelheyt defes Werelts meer en meer
voort gaende , komtfonder berou , en buyten alle hope , naer dat hy tot het eyndc zijns
Levens bewefen hadde, dat zijn Hert en Ziele met het j!ert(c ingenomen cnbefwaere
was , en noch met alle giengheyt wasfwangergaende,onder een Rafernic te fterven i

Waer op de belooninge van beyde aen hare Zielen : de een als aengenomcn,cn d'andw
«Is verlaten, uytgebeelt wert in de laetfte Vertooninge»

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

8 F 68



Spelende Perfonagien.

Jochem , een Molenaer , alias, Muldert*

xJMelchior , zijn Knegt.

Klaertje Sonderare; , Vrou van de Molenaar.

Trijn t Melchiors Wijf.

^Aletnoer ,een Maeckelaerfter.

Hans Verlegen , een Werckbaes.

Lijs Sonderziel , een Koopwijf.

Leen Quiftgelt , haer Zoon.

2. 'Dienders.

Lichthart , een Hoerewaert*

Lubbert Hooggeacht, \Een Ouderling en Diaken.
Jacob Kleyngejien ,

J

lotalles een Advocaet.

Coetïnnoot ,eenZieckentroofter.

Zielentrooft , een Hemelstolck.

mtgZtï?
'

} Jochems Kindercn '

Stommeu'Duyvel.

Het Spel begint met een Accoort , en eyndigt met de Doodt.

Het Toonneelisde Werelt.
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Fol.ï

JOCKENDE ERNST.W P

VERTOONING.
VErtonen haer twee Perfonagien , zijnde de hooft Perfonagien , te weten Melchior

en Iochem , in een wit hemde , uytbeeldende twee Zielen even goet in een en de
felve ftaet, elck met een Engel daer Godsgoetheyt en Geeft mede uytgebeelt wert,

p

by haer, die haer Godts geboden voorhouden. Wat van haer, ftaen twee Duyvelen of k.

quade Geeften, met een fuerie daer tegen aengrynende, als benyderfde den Heerlijeken
Staet , daer in Godt den menfeh doorzijn genade in geftelc heefc. 'c Welck verteken:

wert met defe Vaerzen

:

Siet hier desMenfchen Zielige/lelt door Godtsgenade ,

Éénvoudig en oprecht , en vry van alle quaet.

Godtsgoetheyt en Godtsgeeft , behoeden hem voor V quade : J

Soo lang hy *tgoede Heft , en dat hy *t quade haet :

OfJchoon de *Duyvelraefl : Dus is den menfehgegeven ,

Te kiefen wat hy wil : het zy de Doot ef't Leven.
*

Eerftc Bedrijf. Ecrfte Uytkoomft.

CMelchior. Jochem.

HEefcGodt niet yder menfeh geheel opregten goet

Gefchapen nae zijn Beelt } en met zijn Geeft gevoet,

Oock mildelijck gedeelt , om eeuwiglijck te leven ?

Ojae. Maer d'arme menfeh van 't goede afgedreven >

Door Duyveis boofe lift, wert jammerlijck verleyt,

Door's werelts ydelheen , en zijn begeerlijckheyt.

Het quaet dat wert begaen met yver , en foo even

,

Of 't Godt geboden had : lek heb een godloos leven

Nu lang een tijt geilen aen mijnen Baes zija wijf

:

Daer was in *t minft nier gocts in haer geheele lijf.

Zy is een droncke vrouw , een Sogg'in haer bedryven,

Een laft des huy fgefin , een fchandvleck voor de W yven j

Een peft , een droevig quaet , dat nimmer eynde heeft

,

Soo lang zy en de man , hier bey te famen leeft.

Wat heb ick meenig uur in onruft moeten wereken ,

By foo een droevig quaet, een vuyl cn droncke Vereken. *

Doch heb des niet te min al lang by haer gewoont j ^
Nu wert ick evenwel ah met een dreck geloont.

A V/at
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2 lochnde Ernfl ,

Wat ftaet my nu te doen , mijn werck is ray ontnomen ?

Zie daer , daer komt een Baes , ick zie hem rot my komen.
loch. Wel Melchior , hoe dus J lbo eenig op de ftraet ?

CH.'lcb. Ia , 't werck vait niet te drlick , dat my vry tegen qaet.
loc. Hoe ! hebje dan geen werck ? Mek. Neen. loc. Hoeis 't dus o-e.
Mek. De vrou was zat en vol , Co dat \vy woorden kregen

} (legen?
Zy fcholtmy vooreen fchelm, een rekel en eeiiguyt

,

En zey , gaec vagebont terftont ten huyfen uy t

,

En gafmy foo mijn geit. Ick heb het lang 9< rd ragen

,

En heb haer trou gedient j ick meent zy fait beklagen
Wanneer zy m v nu mirt:, loch. Die (aeck en lijd'geen laft

;

Ick heb noch plaets voor u , en noodig u te gaft.

Kom gaet maer met my mee. Hel. Neen loc Kom laet ons gaen
Ick twijfel daer niet aen wy fullen draegfaem hallen, (wandlea
Segt wat gy winnen wilt in 'c jaer , en fchoone koft ?

Mijn Moolen is heel nieu , en hec ft maer eerft begoft
Te malen nu va i daeg. tMelc. Ick dede fulex wel garen

,

Maer laet het om u Vrou , dus wilt de mocyte fparen
,

Van met my nae verdrag te vragen •, want ten luft
My niet te ky ven alle daeg , ick foeoke eens mijn ruft.

Joch U ruft, dat 'swelgefeyt; Wie fou die doch verftooren ?
Mijn wijf? Mei. Dat feg ik niet. Joc. Dat ikeensquamte hooren
In t minft van fulck bedrijf, 'k zou toonen dat my leet
Was, en dat zou je fien. Maer dat 's al niet een beet,
Segc wat gy winnen wilt , wy fullen accorderen.

CHek. Gy fpreeckt heel goet en wel , wel aen , op u begeren

,

Geeft my tien pont in 't jaer , de koft , en 's jaers een klect.
Dat's niet te veel geey ft > foo ftae ick gants gereet
Tot uwen dienft , en (al my trouwelijcken dragen

,

En foecken u proffijt by nachten en by dagen.
Joch. U kleden, doen ickniet, maer twintig pont in 'tlaer,
En oock de koft

, foogoct en quaet als ick. Melch. 't Is klaer
Joch. Wel nu ick ben te vreen , en fal een Stoopje geven >

Tot Hot van dit verdrag
, geeft gy een Kan daer neven

Maer komt dan morgen vroeg. Melch Wel 3aes dat fa! gefchicn

,

Ick feg u goeden nacht. Joch, Komje, wy fullent fien.



3
ofhet Loon der Goede en Straffe der Quade.

Nu ftae ick weder fteyl , ick heb een knecht gekregen >

Daer 'k op vertrouwen mach -

y ick was altijt verlegen
Als ick moft buyten zijn , dan ging het werck niet voort }

Dit is een trouwen hals, en naer ick hebgehoort
Seer vroom in al zyn doen i hy wert van elck geprefen j

Nu mach ick wel geruft eens luftig vroolijck wefen

,

Met d'een ofd'and're Borft ; ofmet een braef ituck vleys
Een nachje trecken op , en alles naer den eys
Genieten myn vermaeck. Heb ick het wel onthouwen

,

Soo heeft dees Vroome fiel , een bravejonge Vrouwe >

Is fy wat naer myn fin, foo klamp ick haer aenboort j

Maer ofzy eerli jek was ? ©at heb ick niet gehoort.
Het gek vermach al veel ; door geit en fchoone woorden ,

pefijnfte Sus wel eer voordefen men bekoorden,
't Befoecken , dat is't naeuft , fey 't meysje tot de knecht.
Die 't oock niet vragen derft, en komt oock noyt te recht.

Tweede Uytkomft.

tJMelchior. Trijn. hchem.
Melc. Q Iet wijf, daer woont de man , daer ick by meen te malen.
Trim- ^Soo

,
foo

,
ick Ken hem wel , 'c is loerem uyt Wcft falen

Het is een vondre Snaeck , doch heeft een deugtfaem wijf}
Maer wat dat hem aengaet

, hy heeft een flecht bedryf

,

En oock een quade riaem by alle vroome lieden. (rieden
Melch. Wel war gaet ons dat aen ? Trip. Gants nietjmaer doen s' u

1 e wereken by die man en is niet wel geraen :

Het is een Hoeren dop. Melch. Wel wat gaet u dat aen >

Het quaet doen is voor hem , en 't zal zijn Meefter loonen j
Al was hy noch foo vuyl ick kan wel by hem woonen.
Maer is die man dan lbo vervallen tot het quaet

,

G-weecken van Godrs geeft , en uyt den goeden ftact.
Daer in hy was geftc it , door God , en zy n genade .

Dat nier in hem en woont dan boosheyt > en het quade,
hn rukken rüylen quaet ? Trijn. Soo wert v an hemgefeyt.
1 iet voorval maeckt een dief , en oock gelegentheyt

,

A 2 2)at
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4 Jockende Ernïl ,

Dat brengt genegenthey t : ick moeter daegelijckx koomen»

Melch. Wel war is dat voor praet ? dracgt gy u als de vroomen

:

Zyn quaet en raeckt u niet , ten waer gy 't boofe focht.

Tyn. Dat 's wel, hoe fnaeuje zoo ! Is meenig niet gebrocht

Door anderen ten val , en tot veel fnoo bedry ven ?

Hy quam my dan aenboort : wat zyn wy arme Wyven ƒ

Hoe menig wert door 't geit , en vleijery verleyt.

Soo 't Haegje klappen koft , wat wierter niet gefèy t

Van fulcken vuylen werek j wat foumen niet al hooren.

iJMelc. Ick ftae fchier als verfuft , wat komt my nu te vooren

Door dees u lofle praet. Wel fègt my nu eens Trijn

,

Om dat hy niet en deugt , moet gy een hoer dan zijn ?

Dat 's braefgeredeneert. Maer wat laet gy u voorftaen ?

Siet gy op eer en deugt, en wilt een ander voorgaen

In 't goede en wel te doen , gelijck een deugtfaem wijf.

Of wilje liever ftaen tot allemans gerijf ?

Trijn. Daer voor bewaert my Godt . Melc. Dat moetje felver weren.

En nu , het quamje voor , cn fouje fulex niet keeren ?

Soo dienje my gants niet , gaet wand'len uwer ftraet.

Die 't quade niet en weert , is oorföeck van het quaet.

Trijn. Hoe Melchior ! hoe dus ? het zijn maer geckernien ;

Gy zijt myn lieffte Man •, en meugt gy dan niet Lyen
©at ick wat met ujock ? het was met meenig niet.

Melch. 'tW ert jockende gefeyt , dat nae noch wel gefchiet.

Trijn. Ik heb geen ernft daer in. Melc. Maer'tmogteensernltwefen.

Trijn. Neen , neen , forgt daer niet voor , fulex hoefje niet te vrefen j

Ick ben van goede luy , en eerelijck geflacht.

Melc. Dat 's wel j maer als men felfs zijn eer en plicht niet acht

,

Soo kan uw Ouders deugt aen u feer weynig baten.

Daer (laet de kloek nu vijf, 'k wert noch niet ingelaten.

Trijn. Wel klopt eens aen de deur , ligt laetmen u dan in.

Melc. Dat mag ick dan gaen doen , fulex had ick oock in 't zin.

Trijn. Daer gaet de deur nu op. loch. Wel Melchior , foo even

Was ick al aen de deur alsgy de klop quaemt geven i

Ick wenfeh u goeden dag ; en u oock mede Trijn

:

Brengt gy u man te werek ? Trijn, TerwijU nu foo moet zijn

,

Soo
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Ofhet Loon der Goede , en Straffe der Quade. 5
Soo zy ick wel te vreen -

y 'k hoop gy fult accorderen ^
Hier nae noch lang een tijt , en dat is my begeren 5 ^"2-
Waer 't anders 't was my leet. loch. Daer twijftel ick niet an.
Maer hoe fielt gy de faeck , terwi jle gy u man
Soo nu en dan te met , een tijt fult moeten miflèn.

Trijn. Waer doch de man om denckt ! dat kont gy heel wel giften,

loch. Gy zijt eenjonge vrou , fchoon , jeugdig , kloeck en fris.

Trijn. M en denckt niet om het geen dat nietvoorhanden is.

N u 'k wenfeh u goeden dag. loch. Maer laetje haer foo wand'len

,

En föenje haer niet eens ? ioo koel , foo flegt tc hand'len
Was my onmogelijck. Hou ! hey ! wel hoor eens hier

Soutgyfoogaen? Trijn. O ja. loch. Wel eerft een gidsje Bier
Gedroncken op de koop > ofeerft eens wat ge-eten.

Trijn. Mijn lult noch nietenbeet, loch. Ken weynigdangefeten.
Men fèy t al loopende beflaetmen noy t een Paert.

Hoe zijt gy doch foo fchuw ; zijtgy voor my vervaert ?

Ick byte noyt geen Schacp , of tiseerft wel gebraeden.
Melch. Nu zit een weynigTryn, laet ude Meefter raeden,
En eet een bete broot. Trijn. Neen , neen , ick moet foo gaen

;

ïck danck hem voor de gunft. Melch. Steyloorje al weeraen ?
Gy bent een kluchtig menfeh. Trijn. Datswaer- Gendagubeyde,-
'k Gaezootepoft naehuys. Melch. Den hemel u geleyde.
Nu Baes hoe ftaet het werek ? loch . Dat fullen wy gaen zien }
Maer gaetu Wijf foo heen? Melch. Haer wil die moet geichie»,
Ofzy en heeft geen deeg; doch laetfe heenen fpringen.

loch. HoorMelchior een woort: eerdat wyonfc dingen
Gaen vatten byderhant, verftaet eerft recht mijn zin :

Ziet, 't Mael-loondatisflecht, enfonder veel gewin
Fn kan ick niet beftaen 'k heb een groot huys tehouwen.
Wat heeft het trouwen in , mocht ick eens weer ontrouwen

,

Ick dacht noytom een Wijf. Ach ! was ick eens verloft.
Melch. Wel Baes, hoe praetje zoo j God geeft u nudekoft,
Wat weetje , ofhet is om u , ofom uw' kinderen.

loch, Maer't koft een lydiggelt. Mei. Dat kan in 't min ft niet hind'rca,
Daer weer Godts zegen is. Nu vcort , was 's u begeer ;
Dat gymyfeggen woud? loch. Mijn Knecht Sie hier wel eer

A 3 By
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pi;

Jockende Ernft

ift. begeren

.

malen

ivhjn winft met aerdighey r leer geeftigh tc vermeeren

:

Hy nam uyt elcke Sack een pont drie vieraen Meel.

tJMelch. Maer dat was dievery , dat is een groot verfcheel

Van winft. Sulcx doen ick niet- Joch- Wel wat kan u dat fcheelcn?

Melc. Soo mal en ben ick niet dat ick vooru fou fteelen-

Wat feytde Backerdan als hy zijn Meel nu mift?

Joch. ©at macck ick voor hem goet,en dat met deze lift
'

Ick heb een natte vloer, als 't Koorcn is gemalen

,

Neem ick dat heete Meel , en laet de facken dalen ,

En leg die op de vloer, terftontfooisdar nat,

©oord' hette van het Meel ftracx in het Meel gevat

:

Soo daf het evenwel behoorlij ck komt te wegen

;

En zoo heb ick mijngoet metdefe lift gekregen-

Pradijck is hedendaegs het befte datmen vint.

Melch. Neen Baes , dat fal niet zijn , zulex zy ick niet gefint

:

tDat is de rechte weg om in de hel te komen.

Joch' Tut , tut
,
geen iwarigheyt wel waer meugt gy afdroomèn l

Ick geefden Backcr 't zijn : Want daer wert niet gemifiS

En 't is voor Vifïchers deur met aerdighey t gevift

:

Ick meen , dat hy het Meel metZeem len weetterecken.
Melch. Maer gy en kunt u quaet door *t quade niet bedecken

:

U quaet is evenwel een grouwel voorden Heer;

Baes , hebt gy zulex gedaeo ,en doet doch fulex niet meer*
Gy weet , gy zijt geftelt door God , en zijn Genade ,

In eenen goeden ftant , en vry va.) al her quade

,

En met fijn geeft gevoet Gy hebroocku Talent.

Ontfangen van den Heer waer door d.tt ry oock kent
Beftaen ter faligheyt •, wilt dar maer rec ht beftedeo.

Waer heeft u 't quaet gerasckc , foeck door Godts loon weer Vrede
Wet God ; valt voor zyn Troon , belijc hem al u qua», i

,

En b»d hem met bcrou ons God noyt van hem laet

Die wv.1 en rechtMijck bid , of trooft oock fulcke herten }

Maer 't geen gy daer verhaelt , dar zyn te vuy !c parten 5

't Een quaet volgt 't ander na, en die het qu.jde doet,
Wortmet het quaet geloont. Voor alle dinggy moet

Noch
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ofkt Loon der Goede
, en Straffe d r Quade. 7Noch om u ey'gen felfs , noch om u VV ijf of IQ nd'ren

,

Befta <n liet quaet te do< i
j of 't fal u feecker hind'ren ^

In uwe Sahgheyr 5 en al des WVrelrs fchat

,

En is foo veel niet waerd , alleen by 'tgeene dat
Ons God heeft toegefeyr

: om daer voor dat te miflèn.
Ziet voor u war gy doet , God kent al ons gewiflon

,

Hy weet het minite quaet dat door ons wert godaen :

Dit zegg ick u ten goede , ey ! lacr u hier in raen.
Nu Baes

, gien wy acn 't werek
, op dat ick kootn aen 't malen.

hch. Gaet fp.mtde Peerden in , gy moet defacken halen
Tot Maerten in de Duy f. Mekh, Ick gae foo daet'liick voort.

loch> En ick naer zijne Tnjn , en klampen die aen boort.
Wat had die Karei fnaps , en vijzevazeryen

}

Het is een Vroome ziel , ick mach i^ern heel wel lyen }Hy dient feer trou en wel , ick leed oock anders niet
Hetgeen dat hy my fcyt } ick weet wel hetgefchiet
Ten beften van my n fiel. Myn ficl ! 'tzyngroote dingen I

Die my tot in het hert en rot de ziel in dringen.
Wel , zal ick dan dit goed'vergelden met een quaet
VanfchandigOverfpd.? En metzyn Vrou ƒ Diedaet:
Dat is een vuyledaer 5 die my mijn Ziel zou fchenden

,

En oock zy n Eerb're Vrou j dat niet als veel ellende
Zou baren voor ons beyde ,en dat aen Ziel en Lijf:
'T is beft , dat ick dan gae , en tot mijn eygen Wijf
Met een geruft gemoet. Ick wil dan weder keeren

:

Men moet voor al het quaet in zyn beginfel weeren.
Ick gae dan zoo naer huys. Maer hola ƒ Is ons Vleys
Soo naeu

, en kort befnoeyt , dat het naer zijnen eys
Niet eensfou mogen gaen ? wel waer ftaet dat gefchreven.?
Is oyt wel eenig menfeh by defe wet gebleven ?
Voor my'k geloofvan neen. Myn hert is gantsgeraeckt
Door haer

, en haergelaet , dat my nugaende maeckt.
Het is een Ieugdig Wijf , tot t minnefpel genegen

,

Ick heb door haer geficht een Ionck van haer gekregen >
Die ick niet vergeten kan % het is een geeftig wijf,
£Ieeft oogen als een gitt , een blanck en fuyver lijf,

En
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$ Jockende Ernfl ,

En wangen als een Roes , dat doet myn geeft nu dwalen t

'

'k Moet zien , of ick met lift kan op haer molen malen

,

Terwyl dat Melchior op de myne befig is.

Wel fie ick haer daer niet ? Soo ick my niet vergis ,

«Sboishetmooye Trijn. Ia,s'ishct by myn zooien

,

Wel Trijntje, goeden dag ; dus eenig hier te dooien

;

Dat duncktmy wonder vreemt. Watbenjeeen mooyeVrou.'

Dat ick u foenen mocht , warentig Trijn , ick fou

V fulcken moyen goet , van Gom en oock van Kleeren

,

Dan geven tot cieraet , en aen u Lijfvereeren,

Trijn. Foey / foey dats malle praet } Wel fulex en meenje niet ?

loch. Hoe meenen ! Soete Trijn : Soo ick u niet geniet

,

Soo blijfick in 't verdriet , 'k mag zonder u niet leven.

Laet ick u rooder mont doch eens een Kusje geven.

Trijn. Ey hout u handen tuys * want fulex fal niet gefchien

.

Myn man is feerjeloors , en dat hy 't quam te fien

,

Soo was ick in 't verdriet , en voor altijt geichonden

.

En denckt eens , wat een quaet ; en wat voor vuyle fonde

By ons zou zijn begaen / loch. Nou Trijntje ! hoe dus ftuers ?

Trijn. Hoe ftaeje nu dus mal } My dunckt gy fijt vol vuers ?

Gaet Iochem naer u wijf, die zal u wel gerijven

En laet my hier met vreen. loc. Nu Trijntje/ Trijn Laet dat blyve,

De luy die fullent fien. loch. Zie dats een moy ftuckGout.

Ey Trijntje ! doet myn wil , ick wed u niet berout,

Zic,dat\s een mooye Ring ; kan u die niet bekooren ?

Trijn. Wel Iochem, fchaem je u niet ƒ wat legt gy my te vooren

Met dees u malle praet. loch- Ey haelt een kannewijn.

Trijn. Neen Iochem ,
gaet naer huys -

y want daten fal niet zyn.

hch. Nu Tr ijntje, doet my zin : dit lal ick u vereeren.

Trijn. Gy maeckt my 't hooft foo moe dat ick u naeu kan weeren.

loch. Hou vaft , dat is voor u. Ey,geeft my nu een foen.

Trijn. Maer of 't myn man dan witt : wat fouden wy dan doen ?

loch. Hy wete n ? wat een ftruy f s wy fullen hem niet halen }

Hy isomKoorenuyr >en dan gaet hy aen't malen ;

En komt van daeg niet 't huys , of in den avont laet:

Koom, gaen wy naer u huys , wy zyn niet vry op ftraet.

Derde



5W
ofhet Loon der Goede en Straffe der Quade.

Derde Uytkomft.

CMelchior- Klaertje. hchem.

Melch. \iYn lafi: die valt my fwaer,en moey'lijck om te dragen j

Den Baesdie is weer uyt , iek denck uyt katerjagen

By'd'een ofd'ander fnolj het is» een vreemde fnaeck ;

Maer heeft een goed .' vrou ick weet niet wat vermacck
Hy by d'e \ oJden heeft : 't is droevig voor een Vrouwe

,

Die meteen Hoerevoo^t •, geftadig huys moet houwen

}

Want wat de Vrou 1 em d- et 't is nimmermeergeen deeg

,

En vvaerzeby hem is, s' is aUydt ui de weeg.

Het is een Gou loos man ,
hy wint zijngoet metfteelen,

En weet zijn booze rol zeer lifteÜjck re lpeelcn ,

Met woecker en bedrog 'r (chcelt hem niet hoe hy liegt >

En wat ny doet of la; t , en wie dat hy bedriegt.

Hy fteelt de luy haer Meel, en met ae felve waren
Bedriegt hy and*re mee , hy weet het lbo te klaren :

Dat onder ichijn van d ugt hy krijgt een groote lo p

,

Van meemgh arrem menich . en geeft quanfuysgoe koop,
Maer als men 't wel beziet , ivo zijn zy veer bedrogen
Hoe dickmael heeft hy niet zeer grouwelijck gelogen :

En zey , het was van 't beft , maer koopt van 'tflechtfte goet,
Dat hy dan onder een by zijn geUolcn doet.

Hy doet zijn geit oock uyt , maer treckt wel tien ten hondert,
En neemt zoo dubb'lewmftj dan is men noch verwondert,
Hoe hy geraeckt aen goet : dit noemt hy noch gerijf

,

En onder fuicKen ichijn bedriegt hy manen wijf.

In t kort , \ geen dat hy doet > is grouw'lijck te verhalen,

'k /ieb hier mijn tijr vergift , 't is tijtdat ickgae malen-,

Maer gmder komt de Vrou haer aen fichtftaet bedroeft.
Kla. Seg Melch'or, waer'sden Baes? Melch, ó Vrouwe,gy en hoeft

Aen my , die 't niet en weet , in 't minft dit niet te vragen.
Klaertje Dacr is hy al weer uyt 't is droevig te beklagen
Voor my , en mijn Gefin Ick heb den gantfehen nacht
Met groote kommernis , en vreele doorgebracht j

B En
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to Jockende Ernft ,

En weet niet vvaer hy is. Melch: lek denck weer by zyn Hoeren.
l£laèrtje Waer zegje dat hy is ? Melch'. Hier ergens by de Boeren?
Om zyn proffyt te doen. Hy komt licht tavont t'huys.

Klaertje. 't Is wel een hart gelag , en oock een droevig kruys
Dat my die man aendoet. 'k Weet niet waer hy gegaen is,

En wat ick hem oock doe , noyt by my wel gedaen is

:

't Isaltijt dus ofzoo, daer hapert altijt wat

;

Hy vloeckt , hy tiert , hy raeft , en feyt ; ick woude dat
Gy voorden Orommel waert ; hy plag zoo niet te wefên ;

Hy keefwel altemet; maer 'tmoet nu alles vreezen
Wanneer hy komt in huys,- ick weet niet wat hein fchort.

Melch. Iae lieve zoete Vrou , hy doet u veel te kort.

Ziet ginder komt hy aen/tistijr, ick moet nu voort gaen ;

Want zoo hy my hier vint , zoo moet ick hem te woort (hen.
Joch. Hoort Melchior een woort. Hoe wilje nuzoogaen ?
Melch. Ick fprack alhier de Vrou > maer heb nu al gedaen.
Joch Van waer is deze iSack ? Melch. Die moet ick foo gacn malen,

I Ick hebze zo terftont op't Speuy felfs wefen halen.

Joch- Wel gaeter dan mee voort , en neemt de Moolen waer.
Melch. Soo't maer wat waeyen wil , 't is alles ree en klaer.

Nu Baes, ick ga zoo heen. Klaer. Wel man ! met duyfent vreezen
Heb ick te nacht geweeft ; Waer ofgy doch mocht weczen.

Joch. Gy draegt onnutte zorg; draegt zorg voor u Gefin

;

't Roert u niet waer ick gae, ofick zy uyt ofin.

Klaer. Wel man / hoe fpreeckjezoo
} ick was voor u bekommert.

Joch. Ia fine forg ! Ey gaet, en fiet eens ofde Lommert
Daer wat op geven wil , ick denck een gladde niet.

Klaer. Gy graeut en kyft noch toe , denckt vry my dit verdriet.
Joch. Of t u verdriet ofniet 't zal anders doch niet wezen,
Klaer. Wel Iochem , zuljc dan oock nimmer God eens vreezen ?

Joch. Eyziet/ DieKloofterzus; Ey ziet, die fine moer,
Methaerfchynheyligheyt. Wat bruytmy deze Hoer,
Zal ick dan rekenfehap van al mijn doen u geven

:

Waer dac ick gae of ttae, ofwaer ick ben gebleven ?
Dat komt my niet te pas, en 't zal oock nier gefchien s

En zoo gy my weer vraegt zult gy wat anders zien

,

Ick
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ofbet Loon der Goede , en Straffe der Qutde. 1 1
Ick raed'u datje fwygt , en wilt u backhuys fnoeren

,

Of 'tzalder anders gaen. De drommel moet my voeren
In d'afgront van de Hel , zoo gy my vraegt , of fpreeckc

,

Dat ick u nieten flae dat hals en beenen breeckt.
Ick heb den bruy van u ! Zie daer , ick gae weer heenen.

Klaer. Is t niet een droeve zaeck en waerdig te beweenen ?

Hy doet al wat hy wil , verquift mijnsVaders goet j

En zoo ick hem wat feg ftracx hy my Twijgen doet.
Ick feg , het is een faeck wel waerdig te beklagen
O Heer ! geeft my gedult , dit duldelijck te dragen.

TWEEDE BEDRYF.
VERTOONING.

MElchior ftaet in zynfpeelende gewaet, hebbende in de Luchter hant een Be-
ker met een Bollebroot , daer twee Perfoonen ophaereene knie leggende naer
grypen, en m zyn rechter handteen ftuck gelts, dachy prefenteert aen een

Sieckete bedde leggende, die daer met danckbaerheyt naer reyekt • by hem fit ee»
Ktnt dat een Rockje aentreckt , wat ter zyde van hem,ftaet een Engel hebbende in zyn
handen alles dubbelt

: te weten Broot , Klederen en geit, dat hy hem aenbiet , daerL
net gefigt op geflagen heeft ; dat de Duyvel met een verftoort gefigt begrynr. Aen de
ander zy van t Tooneel ftaet Iochem , hebbende een ftuck gelts inde rechter handt,
dat biedende aen een Perfoon armelijckgekleet,diehem daer voor langt al fchreyende
zyn kleet, en met de flincker voet ftaet hy op de Lendenen van een arme vrou in't
fwart gekleet

, die een kint inde armen heeft ; daer overeen Engel als verfchrickt ftaet,
en de Duyvel in zyn handen flaende al laggende fig vertoont, 't Welck verklaert were
met dele Vaerzen

:

Siet hier het doen des Menfch op tweederhande wijfe:
T>en Krancken wert befogt , den Naeckten wertgekleet',

'Den T)orftigengelaeft , den Hongrigen metfpijfe
Naer Godtsgebodverfaet : Maerd*ander ftaetgereet

:

Om door vervloeckte winft , den Naeckten meerfontkleden ;

7)oor Woecker en bedrog , den armen wert vertreden.

Eerfte Üytkomft.

Jochem. Tri/n.

Et uur is al voorby <*at Tri
'i
n m y had gefet

,

K Jkk dacht zy hier al was ? Zou zy wel zyn belet

B Door
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ï i lockende Ernfï ,

Door Melchior haer man , dat zy niet is gekomen

;

Dien b'oet en de nekt niet eens > Ia zou't niet derven droomen
't Geen dat zyn Wijf nu doet. Daer ginder komt een V rou -

f

Byloo , 't is onze Trij n ƒ Ia by den Paus zyn Mou

,

En by zyn heylige fchoe , die raeenig komen ku/flèn

,

Nu meen ick wel ter deeg mijn brant noch eens te bluffen.

Wel Trijntje ƒ benjedaer ? Waerblyfje doch zoo lang?

Ick heb hier al gewacht- Trijn. My dunckt gy waert al bang

Dat ick niet koomen fou. Ick hadde daer mijn Swager

,

En Melchior mijn man , dien rechten Hooren drager,

Die faeten met haer tween tot my nent op den haert

,

Ick dacht , ick wou gybeyal voor den 'Drommel waert:

Nu zijn fy inde Kerck , en ick in lochems armen

,

Daer hoop ick nu met lult mijn boerem tc verwennen j

Want als ick u maer tic , foo ben ick heel geruit.

Joch. En alsick by u fy foo vint ick al m n luft.

Myn Trijntje ! myn vermaeck / mijn luft myn vreugt ! myn leven

!

Laet u roobijne mont my doch een Ku^je geven.

Trijn, O Iochem ! al my hart , en oock myn gantfche lijf

©at is tot uwen dienft doen ick niet u ge r
ij f ?

Joch O ja myn foete Trijn ! wel vat my eens ter degen.

Soo fooi dat fmaeckteerfl: recht. Trijn- Ick was cot u genegen

Soo dra als ick u fag. En mynen armen bloet

Die bracht my eerfr. by u dat my noch laggen doet.

Ick bracht hem tot u deur > daer hy begoft re preken

Gelijck een Predicant , en feer modeft te ipreken.

Den Bybel is zijn God , daer bruydt hy my ftaeg mee

,

Dan moet ick luyftren , of ick heb met hem geen vree.

Dit is fijn hoogfte vreugt , fchoon my wat anders lufte

,

Soo quamt al wonder by foo hy my dan eens kufte.

Hy is re wonder koel , fchoon dat hy is gerrout

:

Soo (paerde hy fijn land , dat nu een ander bout.

Mijn Iochem ! mijn vermaeck ! mijn troofl: en al mijn leven ;

Nu geeft my eens een foen , ick falder duy fent geven.
Dat heeft een foete geur, en aengename fmaeck

;

toch. Mijn foete Trijnemoer ! gy fijt al myn vermaeck

,

Kom
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ofhet Loon der Goede , en Straffedr Qu ade. 1

5

Kom , gaen wy dan in huys , daer fullen wy met lufte ^
Geniete ioete vreugt , en 111 elcx armen ruften. y U

Tweede Uytftomft.

Hans Verlegen, silemoer. lochem.

Hans* \T\J ^er v ' nd & nu dit wijf ? ick meen s' is in de Kerck.
» * Gemeenlijck, fulcken volck, die haer met fulcken werek

Z?emoeyen lijn lee r fijn , die niet een predicatie

Verfuymen om een Koey ; ofanders 't heeft geen gratie

Al't gene dat fy doen. Sy zijn oock feer geleert

:

Want alles wat iy doen isgcpredett ineert •

Dit ttaet foo by haer valt. En foo.fy dan van *t quade
Eens worden overtuygt , dat kan haer (iel niet lchade,

Schconfy't moetwillig doen, gehjek men fietgefchien :

Dient dit haer tot een trooft: God heeft het foo voorfien.

Nu, dit en fpóeyt geen weg , my dunckc hier moet ick wefen;
Sie daer, daer komt een Vrou, diefal my welgenefen.
"Wel luffrou , goeden dag ; hoe is doch uwe naem ?

Alm. Mijn naem ? is Alemoer. Hans* we l gaen wy dan te faeta

'k Heb hier een Rentebrief, en ben vry wat verlegen
Om g lt , kont gy my dan door d'een ofd'and're wegen
Niet helpen aen dat geit Alem. Hot groot is welde lom?

hans Twee duylent gulden net- Alem • O ja , foo daetelijck , kom
Hierby lbo woont een man die fullen « y'r gaen vragen.
Maer lieve goede vrient, gy moetsu niet beklagen
Soo 't u wat tegen gaet. Hans. Wel daten is geen noot.

Alem. Het heeft v ee l ommeflag , de kotten vallen groot

,

En gy fult op u brief vry moeten laten vallen ;

Komt gy maer wel te recht : Soo is het niet met alle,

Gy fijt daer door gerijft ; fiet hier, hier woont de man,
Die u

, maer als hy wil , te recht wel helpen kan.

Zie daer , daer is hy felfs. Gendagkoom icku wenfehen,
M yn lieve Iochem buer, gy helpt feer veele menfehen
Die wat verlegen zijn. Dees vrient heeft veyl een brief.

Joch. Watisdehooftfomdog? Laet fien. Wel ick gerief

B 3 Dc



Jockende Ernft ,

Deluyd' zomtyts met geit-, maer ben nu felfs verlegen.

Hflns-.Gy zout my vrintfehap doen- Joch. Ick heb zoo ftracx gekregen
Een Wiflèl tot mijn laft , en die moet zijn betaelt

,

Het kofte wat het kolt , ofwaer het wert gehaelt

,

Mijn Eer die hangt daeraen. Ickkanuniet gerijven ,

En vvenfch u goeden dag. hletn\ Ey wilt hier noch wat blijven

,

Ick fpreeck hem noch eens aen- Hem ! hoort eens Iochem buer ,

Hier is proffijt te doen gy kont tot dezer uur

Vier hondert gulden net in uwe beurs opfteecken.

l$ch' Als hy dat geven wou. Alem- Ick gae hem noclieens fpreecken.

Maer ofhy dat nu gaf.* wat zal dan zijn voor my ?

Joch. Op yder hondert drie Alem. Voorwaer. Joch. Gelooft my vry

Alem: Wel hoort eens goede vrient. Wat wil}e laten vallen ?

Hans. Op yder hondert tien. A/<?/#:Temal om af te kallen
5

Wel fegt noch tien daer by , foo hebtghy haeft gedaen

,

Ofanders fal 't niet zijn , foo meugen wy wel gaen.

Hans: Op \ hondert twintig win ft \ wat grouwelijcker ftucken !

Alem* Dat moft gy geven vrient, of anders fai't niet lucken

,

Zijt ghy daer toe gefint , foo gaen wy naer de man ?

Hans: Ick (al 't noch moeten doen ; want anders ick en kan
In mijn gelegentheyt nieteerlijck ftaende blijven.

Alem: Wat wiljedoen mijn vrient, die handel willen drijven

Die moeten't fyn getrooft : God geeft verlies en winft.

Hans: Wel gaet , en overkomt , op 't beft, en op het minft.

KAlem. Ick gae. Hier ben ick weer Ick heb hem daer gefproocken

,

En meenig woort met woort, aldaerden hals gebroocken,
Eer hy quam tot de faeck } dog heeft het toegeftaen*

Joch. ©at hydan morgen komt. ^yilem: Hoort Vrienr,het isgedaenj
Komt morgen om u geit , maer brengt , u Brief daer neven.

Han: Maer wat hebt gy verdient? <_^AleGy meugt een daelder geven

,

IDat 's immers niet te veel van 't hondert tot myn loon >

. ick heb van anderen van 't hondert wel een kroon
j

En geeft het aen de man die u het geit fal tellen.

Hans. Welaen. Nu goeden dag } ick fal dat foo beftellen.

i*4lern. Wat dunckt u iochem buer , is dat niet een mooy geftelt?

Joch. Gut moer , gy weter af ; gy hebt hem voor zijn geit

Al



ofbet Loon der Goede , en Straffe d?rQuade. i e
Al redelijck gebluft. -^/««.MenmachmetGodeneere, Z*

Tot voorftant van fijn huys, fijn winfre wel vermeere. X
Gy \\ int oock , lochem buer , al vry een mooye keurs.

loch. He.he ! gy fteeckt dan oock geen Hooy in uwe beurs.
Akmoer. i' lek fiet op zijn proffijt, daer moeten wy afleven.
J0c. Wel denckt altijtom my. Ale. Maer winft raoft gy myn geven

,

Dan waft te pijne waert. loch. Wel twijftelt daer niet aen
lek wens u goeden dag. Alem : /ck mee , en moet foo gaen

.

Derde uytkomft.

Leen Quiftgelt. Memoer. locbem. Lijs Zonderfiel

TiveeTïienders. Lichthart.

Leen. ZJ A, ha
!
ick lag my flap ; nu wil ick domineren

,

J En met goet bier en wijn , de Borft eens luftig fmeren.
Ick heb mynmoerontluyfteen Brief van hondertpont

,

Had ick nu geit hier voor , foo fchoot ick het wel ront.
Hierby woont Alemoer , die moet ick eens gaen fpreken.
Maer bey ƒ wat leugen fal ick haer in handen fteecken

,

Wanneer fy my nu vraegt hoe dat ick hier aen kom»
't Is al een braef ftuck gelts , en vry een mooye fom.
Gcet.-'kfeggc dat mijn moer op 't hoogde is verlegen,
En dat s' een hoope goet foo daetlijck heeft gekregen,
'Dat fy betalen moet. Sie daer , daer komt fy aen.
Wel Alemoerj waer heen > Alem. Om naer de Kerck te gaen.

Leen- 'k Heb hier een Rentebrief, die wou ick wel verhand'len.
Alem. Myn Heer, 'k heb nu geen tijdt, maer wilje wat gaen wandlen
Tot ick kom uyt de kerek, licht help ick u te recht.

Leen. kkbidjedoethetnu. Alem- Hoepraetje doch foo flecht

!

Ick wil myn Kerckgang om geen hondert gulden laten.
Leen. Nu helpt my fooje kent het fal ü vry wat baten ,

Myn faeck en lijt geen tijdt , myn moeder wachtnaer 't geit.
Alem. Wel meenje , lieve vrient , het daer al ftaet getelt ?

'dsfulcken draetje niet ,'k fal vry wat moeten drave
Eer dat ick koom te recht. Leen, /ck fal u oock een brave

Ver-
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x ^ Jockende Ernït
,

Verecring tot u loon dan geven , foo'tgefchiet.

Alemo. 't Mach weien wat het wil/k verfuym myn kerckgang niet.

Den Gods'iienft moet vooral in alle dingen w.fen.

Geeft my u Brief, Leen. VJyn Britf! Ale: Wel gy hoeft niet te vrefen,

Die 's wel bewaert. Leen. Sie daer. Alem : Maer legt my eens mijn

Wat ghy my geven fult > als ick u heb gedient ? (vricnt

:

Leen: Suyv're tien pont groot. *ytlem: Wel nu, op 't uur van eene,

Soo kómt eens wederom. Ick föu wel vaftlijck meene

Dat ick u helpen fal. Leen. Wel laet het foo gefchien, -

Alem En ick naer lochem toe , en daer fal ick eens fien

Wat dat ick daer kan doen ; Hy moet myn winfte geven.

Sie daer , daer komt de man. Wel I<>chem buer , foo even

Quam ick naer uwent toe. Hier is nu weder winlt

Voor u en my te doen - enophetalderminft,

Kont gy voor u proffijt wel honden Kroonen krygcn

;

Doch twintig is voor my , Maer fiet dat moft gy fwygen.

Joch. VVatT is de Rentebrief Alm Daer, hch Sv mach geftolen fijn»

Alem. W el ofd at al foo was j W at roer t dat u of m y n ,

Van waer, of wiele is , z' is aen den too der dcfcn.

Joch. Dat'swaer. ^Alem. Geeft hemde helft hy lal tevreden wefen>

En vijftig dan voor my. loet \\ t\ of zijn moer dan quam

,

Als fy naer B ief nu mift ;en datlc dan vet nam

Dat ick die had gekocht , foo was ick h; el verlegen-

ijilem Ia , ja , ick weet wel ract , verftaer my eens ter degen ,

Schrijft hem een Briefje voor , waer hy zijn hand by fet,

Dat hy ontfangen heeft vyf hondert gulden net ,

En feventig daer by. Wat vaker dan te léggen ?

Joch. Byloo, dat keur ick goet! Gykunt het overleggen.

^Alem. Maer haclu geit ïtracx op. Joch. Wel aen ick ben te vreen.

Kyikm. Ick gacdan zoo naer huys , 'k heb hem op't uur van een

Verdagvaert ombefcheyt. Wil ick ten twren hier komen.?

loch. ïae. (^ile. Maeckt u geit gereet ; want dit dient waer genomen;

Ick koom zopdaetlijck weer. Ziet , ginder gaetde Knecht.

Hem ! hem ! Wel hoort eens Vricnt. Ick zy hier al te recht :

Dit Heerfchap zal u ftracx drie hondert vyfng geven

Zyt gy dan te vreen ? Leen. Iae. t^ilem. Gy koft oock van u leven



ofhet Loon der Goede , en Straffe der Quade. t*f

Niet eerder zyn gerij ft. loch. Vrient , leeft eens dit gefchrijft,

Soo geefick dan het geit by decs u overgift. 3 7
Leen. Seer wel. Dat is fob wel. Joch. Nu volgt , ick zal u tellen

Tot mijnent al u geld. Alem- J^Jpe zullen wy 't ou ftellen ?

Tien pond hebt gy belooft. Leen: U geld is dan gereet.

Alem. Laet het aen defe man , foo is het wel befteet.

Ick wenfch u goeden dag,- mijn man fal luftig kijven.

Leen- Als ick mijn geitje heb , meen ick hier niet te blyven.

Is dat een Alemoer 1 het is een Halemoer }

Ick wou zy met het geld felfs voor den drommel voer.

Dat haer de Donder fchend. 'k Heb net drie hondert gulden

,

En dat voor hondert pont : dat is nietom te dulden >

Wacht , wacht , zy zyn niet vry : zy laggen in haer vuyft

Maer als mijn moer nu weet , dat ick haer hebontluyft

Een Briefvan hondert pond , dan zalter luftig dond'ren j

lek meen gy fult wat fien , dat elck een zal verwond'ren

;

Maer wat mijn moer aengaet , die heeft het foo gehaclt

,

Iae erger , en zy wert met eenc munt betaelt.

Wel nu , nu krijg ick geit , nu mach ick luftig fmeren

,

En met een brave Meyteens luftig domineren ;

Dat gater foo nae toe.

LijsZonderziel met twee Dienders. Lichthart.

Lijs. Wacr mach hy zyn die Guyt>

Die my mijn fchoonc geld en al mijn goet verbruyt.

't Is nu de tweede nacht dat ick heb zitten wachten >

lek eet mijn vleys en bloet } ick (weer hem by gants fmachten

!

»Sbo ick hem krijgen kan , het fal hem zyn verleert ;

Dat hy mijn Briefontneemt , en foo het geld verteert.

Wel gaen wy hier eensin , of hy'er oock mocht wezen?
Ey klopt eens aen de deur- Voorwaer hy mach wel vrezen.

Lichthart , is hier mijn óbon ? Licht. Neen. Lijs. Laet ons dat eens

Lichth. Geloofje my dan niet. Wat fal my hiergefchien ! (zien-

Wat bruyt my ootk dit Wijf. Wel Lysje Zonderziele.?

Meentgy datick u flacht ? ick zeg licht vry u hiele

,

C Of



1$ lockende Ern/l ,

, Ofmaeck u beenen dat het hart in 't lijfu beeft.
' N "Lijs Schaemt gy u niet gy guy t / dat gy fulck antwoort geeft.

Is hy 'er niet , 't is wel. Lichth. Van hier gyTovereflè}

^ Gaet » Duyveljaegfter gaet , en leert u Duy veis leflè

Vol woecker en bedrog. O allemans verdriet.

Lijs Maets , draegt getuygenis : van 't leet dat my gefchiet.

Ick fweer u , Hoerewaert, 'k fal over u gaen klagen.

Lichth. Gy uytgebruyde Hoer , loopt , en gaet duy veljagen.

lutjs Wel is het niet een fpijt, dat ick ditlyden moet .?

Waer foeck ick dan de guyt , gy fiet hoe 'k wert gegroet.

Siet ginder komt het Beeft , wel vol en fat gedroncken.

Staet gy wat aen een fy. Stae vaft / hoe dus belchoncken .?

Wel , waer hebt gy geweeft ? hoe komje aen dit geit ?

Wel fpreeckt. Waer is myn brief.? wie heeft u dit getelt ?

Seg op , waer is de Brief? of 't fal u eeuwig rouwen.

Kom maets , kom packt hem aen , en vat hem by de mouwen ,

En voort naer 't Spinhuys toe. Leen: Ey moeder lief , genae /

Lijs Seg op , waer is myn Brief , hoe ftaet hy dus ? ick rae

Udatgy't fegt Seg op, of 't falderluftig beyeren.

i. *Diend. Wel IufFrou, naermy dunck, heeft hy de broeck vol eyeren ;

Hy ttinckt als een fecreet. Lijs. Kom, kom, gaet met hem voort.

Leen Ey Moeder lief, genae ! i, 'Diender Nouluftrou. Lijs Gaet.

Leen. moort ! moort

!

Lijs Seg dan, waer is den brief? waer hebje hem gelaten?

Of anders moetje voort; want hier en helpc geen praten.

Leen Ick heb de Brief verkocht. Lijs Aen wie .? Leen Demolenaer >

Door Iuffrou Alemoer* hijs «Segt my waerfe woont. Leen Daer,

Lijs Wat hebjer voorgehad} Leen Drie hondert vyftig gulden.

Lijs En dat voor hondert pont I wel is 't wel om te dulden

Iou fchelm ! jou vagabont : jou eervergeten guyt

!

Daer ick voor heb geflooft , dat gy dat foo verbruyt.

Koom , gaen wy naer haer toe, ick fal haer dat verkeren.

'Lijs Gendag Vrou Alemoer. Alem : Wel moer , wat 's u begeeren ?

Lijs Hebt gy een Rentebriefvoor defe knecht verkocht?

Alem, Weljae. Wat raeckt dat u?hy heeft my dat verfocht.

L$js Wel Vodde , 't ismy Zoon , hy heeftfe my ontftoolen.

Alem,



Ofbet Loon der Goede , en Straffe der Quade.

Akm. Wel Slet , wat raeckt dat my j die wacht is u bsvoolen-

En niet te Vodden hier ! of 'c lal u beurt ftracx zijn»

Sie daer , daer is dc man. Wat drommel raeckt dat mijn

Die heeft dc Briefgekocht, hch. Wat valt daer op te fcggen?

En is de Knecht bekocht , laet hy myn geld op leggen ,

't Geen ick hem heb gelangt. Lijs. Hoe veel is wel dat geit?

Ioch. Aen fuyv're Ducatons heb ick hem op getelt

Vyfhonder t gulden , en noch feventig daer neven.

Lijs W el Leen , heeft u de man foo vele geld gegeven ?

Leen. Dar liegt hy door zijn hals. Ick geefhem ftracx een gons j

Hebtgy my meer betaeldals hondert Ducatons

,

En vyftien boven dien ? loch. Ick fal u anders toonen.

Ey , leeft dat Briefjen eens- 1 Tuiend, wat meugt gy u verfchoneti >

Het ftaet hier net en klaer, gy hebt foo veel gehad.

Leen. Iou fchtlm l jou hoerendop ! jou dief / wel fegje dat ?

't Is waer , mijn hand is daer , dat hebt gy foo gefchreven ;

Maer gy hebt vagabont my zoo veel niet gegeven.

Alemoer. Dat liegt gy als een fchelm ; jou eer-vergeten guy t

!

Leen. Dat ick my nictontfag, ickfloeguopuhuyt.

Alemoer. Gy hebt foo veel gehad , dat lullen wy verklaren.

Leen. Soo felje , als te poft bey voor den Duy vel varen.

Zijtgydie Klo( fter-moer,en Sufterdergemeent ?

De duyvel heeft zijn deugd , volkomen u geleent.

Lijs. Kom Leen > Laet ons terftont aen d'Opperfchout gaen klagen.

Alemoer. Ia, ja loopt Tooveres, en gaet weer duyv el jagen.

Iochem. Hoe ftellen wy dees faeck ? ick ben der in belaen.

Alemoer. Sy klagen ƒ wat een ffouyfj en doet fy t,fprecckt my aen;

Ick fal haer dan voor 't Recht , wel fulcken (pulletje maken

:

Met haer , en met haer Zoon , dat haer het hart fal raecken»

Gy hebt zijn eygen hand , waer in hy 't felfs verklaert.

Loop Goofen, metu broeck> waer voor zijtgy vervaert ?

Vierde Uytkomfte.
lochem > lubbert Hooggeacht. Jacob Kleyngefan.

Iochem- T ^k heb nu met practijck veel goederen verkregen

;

*<?;lijckick nu niet Vroom? men feyd des Heeren fegea

C i Alleen
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Jockende' Brnfl
,

f
Alleen daer in beftaet. Ick werc van yder een

*V «Alleenigom het geld gevierc , en aengebeen

,

Al is't wat krom gehaelt, noch fal my yder prijfen ;

2)oor 't geld , foo kan u naem totaen den Hemel rijfen.

Het geld maeckt eer en lof , als gy maer vv el betaelt j

Daer wert nietop gefien , hoe dat het is gehadt.

Om 't geld, fooftaen ten dienft dealder grootfte Heeren j

Geld, is een Wonder kruyt, en elck een zijn begeren.

Om 't geld, en door het geld , wert wel de duy vel Paus ;

Enom het foete geld , foo finetmen Gloria Laus.

Door 't geld , en om het geld foo maecktmen Kardinalen

,

Al fou men 't inde hel felfs vanden duyvel halen.

Een Koning , wert om 't geld , foo hy 't vermag en kan

,

Een laft van zijn gemeent, ja dickwils een Tyran.

Veel Vorften op der Aerd' , verachten woord en eede

,

En laten haerom't geld alleenig overreede.

En Krijgs-Man , hoe geacht , foo hy in 't minft maer hoort,

Waergeld te halen is, ontfietnoch Brand nochmoort.

Een Preeck-Heer , leertom gelt,ick kan hem niet verfchoonen

:

Want waer men't meefte geeft daer wil hy 'tliefte woonen.
Den Advocaet om 't geld een quade faeck bepleyt.

Dan wert het quade goed , en t goede quaet ge feyt.

Het geld heeft groote kracht, fchoon dat het leefloos ftom is

:

Het maeckt het rechte krom , en weder recht dat krom is

,

Een Koopman , om het geld een vuyle Banckbreuck ftelt

,

En voltalfoo zijn beurs, met and'ren luyden geit.

In 't kort , 't geld is de leus , de twee fiel der menfehen ;

't Zy Geeft'lijck, Weerelts-heer , alom het geld fy wenfehen.

't Heeft oock zijn reden want komt vry al waerje meugt,

Soo gy geen geld en hebt : wat baet u eer en Deugt.
2)us docht my had ick recht , veel geld en goet te garen

Is't met bedrog gehaeld , dat kan my niet befwaren

;

Te hebben , dat gaet vaft , te krijgen, dat is konft,-

Nu ick maer gelden heb , gebreeckt my noyt de gonft

Van menfehen groot en kleen ; foo moet ick dan Studeren

,

Om met een brave ftaet myn goed'ren te vereeren ;

Hier
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ofhet Loon der Goede , en Straffe derQuade.

Hier dient nu loofheyt toe om wel te zijn beleyd

;

Wat Ampten datmen vint , daer wert watopgefeyd.

Soo wijs is geen Regent die 't oyt te pas fal maken ;

Of dat de eene prijft , dat fal den ander laken.

Ick foeck dan fulckeen Ampt •, dat my een eerlijck man
Kan maken voor de luy : Soo dunckt my ick en kan
Niet beter vinden uy t , als werden een Diaken 5

2)at kan my by het Volck voor al aenfienlijck maken.
Het heeft al vry wat in te wefen Kerckenraet :

Of't geen proffijt en geeft , 't is voordeel in derdaet

Want, valter eens een amptofleverancy open

,

G'hebt Vrinden by de hand die voor u willen loopen j

De //emeltolcken lelfs u feer gedienftig zijn i

Die aerdig in dit werek oock trecken hare lijn

;

Hebt gy dan medemaets , die oock die faeck begeeren

,

Die weten fy daer 't hoort , feer geeftig afte weeren

:

Voornaem lijck foo fy niet met haer ter Kerck en gaen

.

Is 't dan een Remonftrant : dat 's een Sociniaen.
Of volgt hy Luyter , 't fy in leer of 't zy in leven

,

Soo weetmen hemde naem van dronckenbloet te geven.
Is hy wat Rooms gefint, foo ishy te Papift.

Gaet hy niet veel te kerck : dat is een Atheift»

En hout hy't met de geen die heeten Mennoniftenj
©at moet een vrygeeft zijn , die niet en doet als t wiften.
En is't een Gommarift, die op haer leer en woort , .

Geen amen fijt en jae, moet oock al buytenboort.
Maer fijt gy van de Kerck , en in dien Raed gefeten

,

*5bo wert u deugt , en lofop 't heerlijckft' afgemeten.
Al fyje vry watfehurft , en met veel vuyl bevleckt:
Gaet naerftig maer ter Kerck , 't is alles weer gedeckt.
Dus dunckt my beft te zijn te loven al het preken

,

Soo falmen ftaeg met lofgeduerig van u fpreken.
Die 's Sondags eens te galt , tweemael ter kerck kan gaen
Dat is een eerlijck man , daer mag een Stoop op ftaen.
En wert ick tferckenraed , behoefick niet te vreefen

,

'kSal van de Schutcery oock haeft een Hooftman wefen

:
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aii Rockende EmU ,

Dc kennis d ie vergroot , een yder hout u woort

,

En foo werd gy in eer geftaeg getrocken voort.

Soo moet ick dan vooral fien tot dit Ampt te komen *

Daer toe dient tijdt , en ftont , en Vrinden vvaergenomen.

Hier by woont myn Compeer, dat ick; eens by hem ging,

En {lelden hem dat voor , het is een Ouderling

,

Hy kan veel tot de faeck op myn begeert verrechten

;

En wat my tegen is weerleggen en beflechten,

Ickkloppedan eensan. Compeer, wel goeden dag-,

'k Verfoeck , doet my de eer , dat ick u fpreken mag.

Lubbert Seer wel; wats u begeert ? Joch : 't Zal haeft verkiefing wefen

2)es gantfehen Kercken Raedts ; ick hebbe wel voordelen

Genegenthey t gehad om in dien dienfl: te zijn ;

Weet gy oock raed daer toe ? dat gy dan mede mijn

U Stem gaeft Lubb : Wel ick fal. Maer fegt my eens Compcre

,

Hoe ick u noemen fou , alsgy nu fout begere

Dat gy wiert voorgeftelt ? lochem , dat is te flegt

:

Daer moet een Van by zijn. lochem. Ick bid u, onderregt

My eens, in dit geval. Lubbert. Wel doet u Muldert heten

,

Die Van die paft u wel, alsydereenkan weten

,

©at gy een Molenaer , of wel een Mulder bent.

Want by de Van Compeer, foo is de man bekent.

En d it ftreckt tot u eer , dus laet u dan foo noemen ;

Want die op zijn Geflagt, en op zijn Van wil roemen ,

Sal vinden dat hy mee daer foo is aen geraeckt.

lochem. Wel ftelt my dan Zoo voor, fict dat gy 't eerlyck maeckt.

Lubbert. Dat wil ick garen doen ; maer fiet , dit moetje weten

:

Nood eenige tegaft, en geeft haer braefte eeten ;

En lang haer goede wijn , brengt glafen voor den dag

,

Daer elck zijn neus in fteeckt, en braef in kijeken mach

:

Ick fweer ! dat fal u faeck, ten meeften dienft beweren,

En iflèr vuyl gefnap , dat fal het alles keeren.

Ey ! gaet wat een fy : fiet ginder komt een man ;

Die oock tot u verfoeck veel doen , en laten kan.

Comfrere , goeden dag* Ick wou u wel wat vragen j

Als *t ou Verkiefing is, ofgy dan voor woud dragen

Myn
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Mijn Vriend , ons Iochembuer , dat hy wierd Kercken-raet ?

Jacob. Hoe ! Iochem Moolenaer ?£>aer wertte veel al quaec
Van defe man gezeyt. Lubb. Wik dog niet al gelooven
Wat datmen van hem fpreeckt , en die z<jn Eer berooven.

Iacob. Een Molenaer Comfreer , valt vry al wat teflegt

;

En naer ïck van een vriend te regt ben onderregt

,

Soo valter op de Man en Ampt al veel te feggen.

Lubb. Om 't Ampt Comfrere , kan hem niemant wederleggen j

Elck moet zijn Ambagt doen , en foecken zijn gewijn.
Waerom geen Molenaer , daer zijn wel Snyers in ?

Jacob. Wel dat iseerlijck volck. Lubb, Soo doen de Mulders mede.
Iacob. Ick bid , Comfrere fwijgt van fulcke flegte rede }

Een Mulder is verdagt , zijn doen loopt groot gevaer.
Lubb, Ho , ho , hoe menig lap valt oock wel door de Schaer.
Men fey t , elck is een dief, en dat in fijne Neering

,

Dat maeckt een man gefien , en 't geeft een vette tering.
Comfrere , dat 's te naeu , en muggefiftery
En fou men daer op fien , foe is'er niemant vry.

Jacob. Hoe maekt gy 't dan by 't volck?weetgy wel raet tot ftemmert?
Lubb: Hoe\ (temmen feytde man. Iacob Ia , anders fou't niet klem-
Lubb. Daer voor en vrees ik niet, alwas't een man van Tael, (men.

Ick krijg hem aen mijn koort. Iacob 'tKomt anders vry wat kael
Maer alsje (temmen hebt, foo weet ick het te fchicken $
En foo derymant was die daer mocht tegen kicken ,

Al waer'tueygen broer, ofSwager, wiet oock was,
Smackt hem een lack op't lijf Lubb- Een lack ! Iac. Dats niet eert

Dat moeter dan mee voort , foo gy wilt triumpheren. (bras ,

Lubb. Voldoet dan mijn verfoeck , als mede zyn begeren
Hy is een Noblenbaes , de red gaet ons niet an

:

Als hy ons naer deneyfeh , maer braeftracteeren kan.
Jacob. Wel fou hy dat wel doen? Lubb: Al was het met ons tienen.
Jacob,, Is 't foo , gelijck gy fegt , fal hy'er vele dienen.

Ick geeft hem dan myn woort , ftae vaft voor and'ren meer,
lubbert. Wel hier mee raeckt de man volkomen in zijn eer-
Jacob Comfrere, ick heb haeft. Lubb: Gendag Comfeer. Dewoor-

Die ick daer met hem had, ick wenfte dat gy't hoorden. (den,

Gy

99/
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<7y zult het waerlijck zyn ; ick hou dat al voor vaft.

loc. Daeropfmaecktwel eendronck. Icknoodigute gaft

,

Komt t'avont met u Vrou,ickfal u vriend'lijck wachten»

Lubbert, 'k Zal , als gy'tfoo begeert ? Iae, komt ten halfachten }

Ick gae foo ftracx naer huys , 't zal alles zyn gereet.

Vijfde Uytkomftc.

Klaertje. lochem.

Klaer. V/f Yn Ziel is gans bedroeft , en't is my hartlijck leet

:

©at ickaenlchouwen moet, mijn man , zyn boze wegen:

Hoe hy met yver is tot alle quaet genegen

Hoe minlijck ick hem bid , hoe lieflijck ick vermaen

,

.Sbozie'k hem evenwel zyn fnoode wegen gaen.

Hy maeckt my altijd wijs , dat hy gaet by de Boeren

Om zyn proffijt te doen , maer gaet dan by zyn Hoeren

,

Daer hy fijn geld verquift , dat hy foo godloos wint

,

En t'huys * en is men noy t , eens recht en wel gezint-

Om't minftehaverftroo, verweckt hem ftracx tot kijven,

Zoo foeckt hy oorfaeck om weer uy t zyn huys te blijven j

Ick vrees , doch hope neen , maer ick forg al te wis

:

Dat hy gaet als te poft , naer fijn verdoemenis.

O Heer ƒ geeft my geduld , en leert my defe ilagen

,

In onderdanigheytgeduldiglijcken dragen.

Gy zyt myn hoogfte vreugd > fterekt gy mijn droevig hert

,

Door u Genaed' en Trooft , op dat het niet en wert

,

Opd'eenofd'anderwys, van u foo afgetogen-,

£>oor'tquaed is mijne man te lijdige bedrogen >

Stiert hem eens in het hert een goet oprecht berou

,

En ftelt hem als voor't oog , de ichending van zyn 1 rou t

Dit is mijn hoogfte bee , Heer ,
geeft my die genade

,

Opdat hy niet in't eynd heeft een berou tefpade.

Siet ginder komt hyaen.'t is tijdt dar ick nu gae. .

l$cb. Wel , waer toe ftaeje hier ? Klaert : Myn lieve man, ick Itac

Hier foo nae u en wacht , om dat wy iouden eeren.

Waer nebje doch geweeft ? loeit. Het is u al vergeeten

^
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't Geen ick u leftmae! aey. lek wil nier datje vraegt j

En datje ftaegom my onnutte zorge craegc.

Draegt zorge voor U huys ,dat isu bevoolen.

Klaert. Zou lek niet zorgen man , die daeg'lijcx u zie dooien,
ln vuyle vuyligheyt, het pad der zonden gaen-

loch- Dats voor mijn Rekening-, zegt , wat gaet udat aen ?

K/aer. U reeck'ning, waerde Vriend , die zal u God censeyfehen.
Gedenckt eens , wat Gods zoon , voor u hier in den Vleyiche
Op d Aerd'geleden heeft •, dit ftootgy met de voet,
Ick bid u , lieve man ! ziet voor u wat gy doet

}

En tergt Gods goetheyt niet , hy laet hem niet befpotten.
loch. W at praet dit malle Wijf ; loop , loop , by al de zotten ;

En zooje Preecken wilt , zoo gaet maer naer de Kerclc,
En preeckt daer alje belt , zoo doe je heylig werek.

Klaer. 't Geen dat ick zegge man , dat is u ziel ten beften.
loch Ick wilt niet hooren Wijf lek feg noch eens voor'tlefte,

^
Dat gy u bachuys (hoert , 'k wilt van u niet verftaen.

Klaer. 't Wort niet om mijnent wil , maer om u zelfs gedaen.
Verftaet my , lieve man ! 'k draeg zorg voor uwe ziete

,

Gedenckt vry dat de Doot u volgt ftaeg op u hiele,

De Duyvel wacht naer't eynd , en hoopt als voor gewis

,

Soogy u niet bekeert} uziels verderffenis :

Dan zalt te laet zyn , op Gods gunft en zyn genade
Te hope , lieve man ! ick bid u , laet u rade.

loch. Hey
,
hcy

, loop , loop, maer heen , met deesu vijze praet.
Klaer. O Man! gedenckt doch eens op't eyndelooze quaet;
Wil gy niet om u zelfs , foo doet hetom u Kind' ren;
Maer weet dit voor gewis , dat u dit veel zal hind'ren
Tot uwe Salighey t , het alder befte goet.
Gedenckt wat gy bedient; zoo bid ick dat gy't doet

,

Oockom dat waerde Ampt , daer in gy zy t getreden j
En denckt eens wat een quaed ; Wanneer des Heylants leden
Aen u geergert zyn. loch. Ick weet wel wat ick doe.

Klaer. Siet man , recht uyt gezeyt , ick ben dit leven moe.
loch. Hoe Wijf! wat zegje daer.? 'k gelooft dat gy wilt fcheye

;

Klaer-, Dat fcheelt my niet een hair. Joch. Gaet , drie paer u geley

D



* 26 Jockende Ernfl ,

Klaert. Nu Iochem , lieve man ! verftaet doch eens myn reen,

lek heb u meenighmael foa minnelijck gebeen ,

Verhoort doch eens myn klacht , en tot u felfs ten befte.

Jochem. Ick feg noch wederom , en dat oock voor het lefte

,

Swijgt vry van defe praet , of 't falder andsrs gaen.

Klaer. 't Moet God dan zijn geklaegt. Ioch: Wel ftaet het u nietaen

Gy kont u wel verfien. Hoe bruyd my defe Vrouwe \

Sie , gae nu weer zoo heen. Ick (weer , dat fal u rouwe.

Klaert. Is 't niet een droeve faeck te hebben fulcken lot \

Sijt my genadig Heer , geeft my geduld i o God

!

Op dat ick niet en wyck te recht offlincker zijde

Gy zijt alleen myn ftut vertrooft my in myn lyde.

DERDE BEDRYF.
VERTOONING.

MElchior ftaet vooreen Leflenaer , lefende in den Bybel , met een Anckertje in
zijn arm, nevenshem ftaet een Engel met een Toorts in de handt , hebbende met
zijn rechterhant zijn voorfte vinger gefet ontrent de midde van het bladc , daerhy

met ernft nae fiet. De duyvel ftaet aen zijn andere zyde met een Biaesbalck in de han-
den,om het quade hem in 't oor te blazen. Aen de ander zy van 't Toonneel , zit loc-
hem aen een Tafel, op de welcke ftaet een Goude Kop ,eenigSilverwerck, een Stock-
beurs, een Koffertje met gout,daer hy mede befig is om re wegen. De duyvel met een
Toorts in de Luchterhant , wijft met zijn rechter op een Vrou , hebbende een naeck-
ten Boezem, entoegheftelt op alle Welluft; in haer Luchterhant heeft zy een Kof-
fertje daer uythangt een goude Keeting, een Paerlefnoer , en een Medaelje, en met
haer rechter vinger ftaet zy hem wenckende , daerhy al wegende nae ziet, by hem
ftaet een Engel als fchreyende.

Den eenen tragt met ernft uyt *s Heeren woort te vinde
Zyn Heylen troeft , hetgeen Godts Geefthem dus verklaert ,

*Die hy met hoop om helft , en hout voor zyn Beminde ;

Maer d'ander zit by 't quaet met allefbrg beftuaert.

ÏDe duyvelhem verlockt , om meerder te begeren :

Om dat ingrooter quaet met Welluft te verteren.

EerfteUytkomfte Jochem. Irijn. Jobje. Lichthart. Klaertje.

Joch, VfYn Geeft is feer ontftelt / myn fiel is gants ontroet /

•'"-•Mya hart isheel verfchrijekt $ ick ben , als nu vervoert,

Door
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Door 't feggen van mijn Vrou ; ick voel een ander leven j

O Heer ! ick heb btrou van 't quaet by my bedreven
}

Ick fchrtck / als ickgedenck aen 'tquaed by my begaen.

Heer ! treet niet in 't gerecht , u knecht kan niet beftaen.

Dus bid ick om Genaed' ! myn Tonden ick beklage

,

Aen fiet doch myn berou ! Gy kont my Heer wel vrage

Op cuyfende , waerop ick niet antwoorden kan.

Dus neemt my dan , o Heer ! op u Genade an.

Ick fal \ oortaen niet meer , foo vuyl en Godloos hand'len >

Maer naer u Wort en Wet , in al u wegen wand'len.

Tryn Wel Jochem ! wel hoe'dus ! hoe dus bedroefvan geeft >

Het wefen dus bedruckt l Gy fiet , als feer bevreeft

Voor eenig ongeluck Wat is'er voorgekomen ?

En wat heeft doch u vreugt foo gans en gaer benomen ?

lach: Ey Trijn ! laet my met vreen. Tryn Is 't anders als het plag?

Iochem 'k Heb haeft , en moet foo gaen , ick wens u goeden dag.

Tryn Wel Iochem ! nu dus koel ? dit plagt zoo niet te welen.

Segt my eens watter fchort j is't arger als voor defen.

Joch: Mijn wijfenis niet t'huys, 'k moetom een boodfehap gaen.

Tryn Wel Iochem ! fulcke tael en pleegt gy niet te flaen

.

Stoot gy my met de voet , nu gy my hebt gefchonde ?

Of zijt gy my nu zat ? Joch: Trijn , denckteens watte fonde ?
'tlsdubbeld overfpel : geen grouwelijcker quaet.

Trijn Nu Lubbert , van drie deuyts j praet gy nu fulcke praet.

Daer komt ons lobje buer » die folder braefmee heeuwen.
O lobje .' datje't wift ? gy fout van laggen fchreeuwen ;

Hy wert een Domine ! lob)e Wel Iochem / boe dus fijn ?

Nu Honsfotalsje bent , geeft nu een kaune Wijn.

Jo. Neen,neen,ik moet fo voort* Job. Kom,kom,je moet wat praten
Tryn J'hebthcrtnietinjevIeySj je fulthetnuniet laten.

lobje Wel fiet , hy lagt al weer. Trijn. Nu lobje gaen wy voort.
loch. Waer drommel wilje heen ? Jobje Waer heen ? op heynen oort.

Trijn Hier taptmen goede Wijn , daer konnen wy wei blyven.
Iochem Klopt. Hebje goede W ijn ? Licht. Ojae ; 'k fal u geryven
Van 'talder befte nat. Joch: Wel brengt ons dan een pint.

lobje Lichthart brengt ons wat goets. Z,/r:*Datfalikdoenmynkint.
D 2 Brengt

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

8 F 68



a8 Jockende Ernft,

Trijn. Brengt ons wat t'eten mee ; wat Koeckjes , Kraeckelinge l

Wat «Suycker en Cytroen en andre fnaepsringe

,

Van 't gene datje he bt. Lichth . Wel aen dat fal gefchien

.

Trijn. Nuhonsfot/ foenmyeens. heb, Stil Trijn, ft fullentfien.

Trijn. Hoe nou ƒ wel dus befchaemt ? Laet ons eens luftig fmeren.

Lichthart Siet Vrienden , daer 's u Wijn , en volgens u begeren.

Wat Koeckjes en Cytroen , en Suycker naer den eyfch }

lek heb noch een Kapoen , gebrade Schaepe vleyfch>

Oock brave Rijnfche Wijn , en and're rarigheden

:

Van rare Wateren , en Confitueren mede.

«Segt maer wat gy begeert , het fal u zijn gelangt.

Trijn. Wat dunckt u lobje buer ? dits een kolfje naer ons hangt.

loc. Brengt ons van elcx maer wat. L/f^: Ik fal'tuftracxgaen halen*

lobje Maer wie fal van ons drien , dit altemael betalen ?

Trijn. Dat fal ons Iochem doen. loch: Drincktgy maer luftig an >

Wel waerforgtgy doch voor? Trijn fchelt, my dunckt , de kan
Die is al weder leeg. Lichth : W el moet daer noch yets wefen ?

Trijn. Iae. Dele kan isfieck, die moetje eens genefen?

Doet dat met Rijnfe Wijn , maer brengt oock Suycker mee.

Lichth. ©aer'sSuycker,enu Wijn. toch: Stontdat d ier alfo ree?

Lichth. Ba ja- Wel waer om niet. toch. Nu Trijn avous een trootje.

Trijn. Laet koomen , 'kmach hem wel , als was het heele Zootje.

Lichthart Drie , dat is recht van pas-, 't wed Trijn die garen wacht ?

lobie. Iae , Lichthart datjet wift » ick kreeg'er drie te nacht

,

Dztr van quam d'een beleeft tot binnen in myn kamer,
Ick meen hy deelde milt ƒ Trijn Wel lobje geen becpamer,

Hoe fit hy dus en droomt j hoe varen uwe drie ?

Joc. Gut Trijn, hoe fchort het u. Trijn Wel waer ? lob: Boven u knie

lochem Ha , ha , dat 's recht geraen •, wel daer op eens gedroncken.

Trim Het loopt my al in 't hooft ,my dunckt ick werd befchoncken.

Maer hey / aat's niet een bruy , dat moeter (oo mee voort.

lochem lobje fingt een reys , 'k heb in lang u niet gehoort.

Trim Nu lobje heft eens op. lobje Wel waer affou ick fingen ?

Trün Van 't «Sullemannetje j dat zijn foo mooye dingen

Stem:
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Stem ; Wtlwat oftiteltje meent^ &c.
jfob]e O Iet, onfe Suiieman

^ Die wouder eensjes an

,

Met een meyt in het groen , of in 't hooy feer mooy ;

Hy kreeg een braef iluck vleys ,

Die voldeed hem zijn cys ,

Daerliep hy mse vaerdigcot boven in 't Hooy :

Daer wiert de Knecht
Wel haeft berecht

,

Maer hy quam buyten hoope

;

Daer op (oo vracgde Trijn J

Wat offer doch mocht zyn i

Och ! myn Darmjes my ontloope*

lochem Ha, ha, hey ! Trijn Hee, hee, ho! loc . Ick lag myn felve flap.

Dat was een flechten bloed- Trijn Wel dat was mail' Ian Tap.

lochem Maer (eg hoe gaet het voort > fing op enlaet eens hooren.

job'e Dat wil ick garen doen; maer 'kfchiju van dorft te fmoorent

lochem Daer drmekt foo veel gy meugt

.

Iob\e ^ees 2,^ec 'ct was ^ae^ g^daen ,
J En Sairman wou weer aen

,

EnTrijntje die bracht zyn hooft weer te recht

;

Afaer doe kreeg fy een fteeck

,

Die haer feer wel geleeck

,

Dan ziet , die beauam haer te byfter flecht

:

Zy wierf beftelt

,

Al voor haer geit,

Dat doet haer Voorfchoot ryfen*

Wat dunckt u Sulleman :

Die foo zijn Ambacht kan,
Is die niet waerd te prijfen ?

Wel dat 's op u begeert.

lochem Ha , ha , hey ! 7)at's mooy : die kans was haeft gekeerC.

7rijn Nu vSulleman alsje bent j fou gy 't foo goet wel klaren !

lochem Tut , tut , is't anders niet :om tweemaels overvaren ,

Dat acht ick niet en bruy \ wat fegje dan van tien ?

lobje Tienmael! Den rechter vriend, die fouu dat verbien.

lochem Verbien , of niet verbicn , dat wil ick u wel leeren.

lobje Hee , hee, hoe komjer toe. Trijn Hy fout oock nietbegeerenj;

Hy heeft noch voor devraeg, een jongen jeugdig wijf,

En dan, noch als 't hemluft , noch ander tyd verdrijf.

W

3?

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

8 F 68



30 hchnde Ernjï ,

Klaertje Wel lochem ! Dit is mooy ƒ Dus vroolijck by de Vrinden/

Wel fmuygert alsje zijt , docht ick u hier te vinden.

O vuylick in u hart 3 wat doeje my verdriet

!

TrijTt DeDuyvel! laet ons gaen , ons bly ven dient hier niet,

Klaertje Ia Vodde loopt vr y heen , ick fa) u dat vergelden

;

En aen u vroome man u boofe ftucken melden*

lochem Wat wilje melden Klaer ? wel hier is niet gedaen

,

Of't mach voorydercenin reed'lijckheyt beftaen.

Lichthart Wel Vrou , fiet watje fegt , 't fou my oock mede raken :

My dunckt , gy wilt myn huys foo tot een hoerhuys maken.

Ziet hier komt foo veel volck , en menig eerlijck man,
Die hier wat eet en drinckt, foo 't hy vergelden kan

;

Zoo doet u man nu mee : hy heeft hier wat ge-eten

,

En riep dees Vrouluy in , die hebben hier gefeten

Ontrent een quartier uurs , en (tonden om te gaen

:

Dat 's watter is gefchiet j is daer aen foo mifdaen ?

Claertje Gy fpreecktof 't waerheyt was, en foeckt my te bedriegen.
lochem Klaer, foo gy anders fegt, foo fult gy 't moeten liegen.

't Is als den Hofpes feyd * daerom fiet watje doet

Claertje Hoe quaed , het quaedoock is, gy maeckt het altyd goe t.

Lichthart Wel Vrou , wat'sdatgefeyt : wilt gy ons niet gelooven ?

Ick waerfchou u om beft , gy moft myn Eer niet rooven >

Want dat's myn waerfte pand dat ick hier hebben kan 3

En immers is u man oock mee een Eerlijckman.

Claertje Dat hoord hy wel te zijn. Lichth: Wel is hy geen Diaken?

Claer. Ia. Lich. Sijtgydanfoo ftout, dat gy hem uyt derft maken
Alsofhy waseenguyt? joch. Nu Klaer,' k feg datje fwijgt:

Op dat gy met dees man geen hooger woorden krygt.

En fooje my hier fchent foo meugje oock wel vreefen.

Claertje 'k Moet , ofick wil ofniet , noch wel te vrede weefèn»

lochem Te vreen , of niet te vreen 5 'k feg hier is r:iet gefchiet

,

Anders als d'Hofpcs feyd ; en alsje fèlver fiet.

Klaertje Kom,kom, laet ons maer gaen,'k wil hier niet langer blyven

lochem Nu Claertje , fit wat neer , en fpeent u van dat ky ven,

Ickfal foo met u gaen-, avouseen glaesje Wijn.

Claer. Myluftniet. loch. Nou u luft. Claer. Neen lochem 'tfal

niet zijn. Kom
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1

Kom, laten \vy maer gaen , wy heb t'onfent Vrinden»
loc Hofpes,wat ïfTèr quacts? Lich. Niet. Voortmaer/kfalt wel vinde
loch. N u Klaertje will'wy gaen ? Claert. Betael eerft u gelag.

Lichthart Dat is al lang gefchid. Joch. Nu Hofpes , goeden dag.

Tweede Uytkomft.

Trijn. Jobje. Melchior. lochem-

Tryn f~\ lobje ! 'k ben bevreeft , dat nu myn man fal weten :

Hoe lochem daer met my tot Lichthart wasgefeten.
Nu komt het aen den dag het lang verholen quaet •,

Waer berge ick my nu ? ick ben als 't eynde raet»

lobje Ick vrees oock voor myn man , komt hy dit mee te hooren ,

Iae foo het minfte woord hier van hem komt te vooren

,

Soo ben ick voor altyd een gants bedurve Vrou,
Trijn En ick teeg op de loop •, warentig , ick en fou
Voorhem , noch voor de luy , oock nimmer derven kom en.

lobje Gans lyden ! 'k weetnochraed ; de Drommel fou niet dromen
't Geen ick daer heb bedocht. Tryn. Ick bidde my dat fegt.

lobje Wel als u man nu komt , houd u vry byfter ftecht

Opai't geen dathy feyd j en fegt: kan niet verfinnen
Wat datgy fegt, ofmeent } en voegt u aen hetfpinnen ,

Het Pfalmboeck op u fchoot , zijt luftig in de weer

,

En hout uofgy waert foo vrolyckin den Heer.
En foo hy kijft , of raeft , begint terftont te kryten >

En met een heesfche ftem de boosheyt te verwyten
En als ick dat dan hoor , foo koom ick daer op aen

»

En (tel hem dan te vreen , en laetmy dan begaen

,

Ick feg u nu niet meer } ty aen , en wilt ftracx halen
Het Spinwiel voor den dag, men moet hem doch betalen
Met looshey t en bedrog i het was een flechte Vrou ;

Die niet door loosbeleyt haer man bedriegen fou.

Tryn Byloo , dat keur ick goet ; ick fal u dat wel klaren j

Hy moet van Middenbur^doch meer naer hoorn varen»
lobje Dats wel , ick gae dan heen . Tryn. En ick ty aen het werek,

Ick heb hem ftracx al hier , hy is nu inde Kerck ,
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&4 Juckcihh Ern/l ,

En haer ick zie aen't volck , zoois't al eilifuuren.

Mier of b v ir
-

y

cens fl°e£ *
roeP *ck ora ^e Bueren •

Ick hoor hem aen de deur , 'k zy even ree en klaer

,

En ty zoo aen den Zang.

Toon: Heft op u hert , opent u oor'en , &c.

Mijn hert verheeft u in den f/eere >

Mijn ziel zy t in den geeft verheugt ;

Wilt alle boosheyt van u weeren,

En tragt na alle eer en deugt.

Wel benje daer mijn Vaer.

Melch. T>ms vrolijck in den Geeft foo naerftig aen het apinnen.

Trt\n. Jae man , wat zoud' ick doen ? ick (beek mee wat te winnen .

Melch Dat'sgoed , en wet gedaen ; als't eerlijck wel gefchiet.

7rün Hoe man ! Wat's dat voor praet ? k verftae u meening niet.

Die yets met Spinnen wint, mach dat niet eerlijck heeten ?

Soo heb ick tot dees tijt te recht noch niet geweten

Wat eerlijck winnen is, ofwat men eerlijck nomt

:

Melch. Maerals men al te mets dan in een Hoerhuys komt

,

En daer met and' re mans kan lullig domineren ,

Met Suycker , en met Wijn , de Borft weet braef te fmeren

,

Dandencktmen om het Wiel ,ofd'tfere met en haer.

Triin. Hoe ! leutert u de Key ? Wat fchort u doch mijn vaer ?

Komt't Hoerhuys hier te pis? dat dunckt my flechte reden.

Melch. Maerdoejerleltmael w^ertjen 't geen dat gy daer dede,

Dat quam daer wel te pas > maer 't pafte u gants niet.

7rijn Ick ineen hoerhuys man ! Melch: Ia Trjjn, dat is gefchiet.

Irijn Endatmetand'remans'. Wat grouwel ijeker loogen!

Die u dit heeft gefeyt die heeft u braef bedrogen

.

Melchior Neen, 't is geen loogen Trijn,'t is al te vaft en wis.

Jrijn Wat bruyd my defe vent •, 'k feg dat het loogen is.

Ick , in een hoerhuys ! Wel , dat fal ick u vergelden.

Sout gy u eygen Vrou , foo voor een Hoer uytfchelden }

Dat Jou de Drommel doen. Iou Vagebont ,jou Schurck
{

Gy zijt geen Chriften menfeh, maer erger als een Turck.
Wat
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ofhet Loon der Goede \ en Straffe der Qutde.

Wat heb ïck doch aen u ? Segt eens , Pilareby ter,

Schynheyljg voor de Iuy , in't hart een Wyvefmyter

,

Vt i vloeckt moet zijn de uur dat ick u eerftmacl (ag

Vervloeckt moet zijn de Nacht dat ick eerft by u lag •,

Wat is doch myn vermaeck? niet als een droevig wcfen ,

(7een vrindclijck gefigt is in u oog te leien

:

Gy zijt ontrent myn leugt, gelijck een block en fteen

,

L n laet my arme Vrou ! veel droevig hier alleen.

Kan ick noch niet voldoen , dus hier te fitten wachten

,

Met Geeftelijck gelang , in Hemelfche gedachten ?

'k Werck voor myneygen koft. Wat drommel wiljemeer ?

En fchclt gy myn voor Hoer ! En fteelt alibo myn Eer.

Vinrgy my niet in huys , aen 't werek , en nu aen 't fpinnen?
lobje Wat is hier doch te doen? Trijti. Ik wert fchier uyt myn finnen/

0 I obje . 'k wort noch dul ! Wat ly ick arme Vrou /

Dat ick my niet ontlag •, zie daer ! Van fpijt, ick fou

Myn felv en wel verdoen myn Man my dat verwyten /

Had ick de minftefchult, het (oumy noch niet fpyten.

lob e Wat is'er dan te doen ? Kom , fegt het my myn moer.
Trijn. Dien hangbroeck,die daer ftaet,die Ichelt my vooreen hoer.

lobje Een hoer! Wel waerom dog ? Dat zijn te ilegte reden

Bedaert u als een Vrou , en (relt u dog te vreden

,

U man en meent dat niet. MeUh. Ick meen het in der daet.

Seg: is dat Wijfgeen hoer, die in een Hoerhuysgaet i

En dat met and re Mans ? Y oorwaer ,'t ziin hoere flucken.

Trijn Iou fchelm ! had 1 k u hier, 'k fou uvt u aenfigt rucken

1 )at y verfieck gefigt. lobje. Nou, nou, myn moer bedaert.

Wel Melchior u Vrou was noyt van fulcken aert.

Waer in beftaet haer quaet ? Wat heeftze dog bedreven ?

Een hoer - dat 's haeft gefeyd maer gy moet reden geven
Met wien fy har r verloopt. Meleh\ :\ïet wicn > Met onfen Bacs,

Tryn Dat liegt gy alseen (chelm ! Iou fot l jou Lomp ! joudwaes !

iou vuyl jal^iuK n hont! datfalicl u verleeren.

Ick meen ,alshy dithoorr ,dat hy figfal verweeren.

Siedaer,da> r komtden Baes
, lpreecktnunot.hcensdat woort.

locbem. Wel Trijn J hoe dus ontftelr ?hoe komje foo verftoon f

E • O

33 ??f:E
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34 Jockende Ernft,

Tryn O Spijt/ loc: Wel hoe dus boos ? Tryn. Sou ik my niet verftoren

Hy fchelt my voor een hoer. loch. Dat 's droevig om te hooren.

Segt Melchior waerom dat gy haerdit verwijt ?

*t Is voor een jonge Vrou al vry een groote fpijt

Te hooren fulcken naem. Met wie feu dit dog wefen ?

Tryn Hy feyt met u. loch : Met my ! Is 't ai ger als voor defen ?

Wat reden hebt gy dog dat gy foo ftout dit fegt ?

Melchior. Dat weet ick al te wis, ick ben wel onderrecht.

lochem Wel heeft myn Vrou u dan het hooft weer volgeblafên ?

Dat wijfheeft noyt geen ruft , fy moet geduerig rafen ->

Wat heeft fy dog gefeyd : dat ick aen uwe Trijn

,

Tot Ligthart in den Baers , haer fchonckeen Roomer Wijn ?

Daer was deesVrou oock by , ick riepfe beyde binnen,

'k Geloofdat dit het is : kan anders niet verfinnen

Waerom gy zijt verftoort. Heb ick het niet geraen ?

Melchior Hoe Baes ,
praet gy foo liegt ! Is dat al wel gedaen ,.

In allemans geligt het hoerhuys in te dringen

,

En in een malgelaet Ligtvaerdig daer re zingen ?

Men weet wel hoe'ter gaet daer 't alfoo is geftelt :

Als fchaemt geen plaets en heeft , dan lijd de Deugt gewelt.

En of dat eerlijck is , behoeftmen niet te vragen.

Dus dunckt my heb ick recht en reden om te klagen

,

De faeck is flegt genoeg, lobje Ho , ho / is 't anders niet

Hoe Buerman , wordje flegt ? Wel man , daers niet gefchiet.

Of 't mag in reed'lijckheyt beftaen voor ydersoogen.

Soo yemant anders zeyt , foo heeft hy u bedroogen.

Trijn Wei Baes , dit is de fchuk van ujalourfe Wijf.

lochem Dat's waer , ick gae nae huys , 'k fal haer voor dat bedry f

Welloonen naer den eys. Melchior, Gy kont my ligt bedriegen*

Maer gy kont noch voor God , nog u Gewiffen liegen

:

*t Gemoet dat is te eel , het draegt getuygenis

,

Van 't quaed by ons begaen , fchoon 't nog verborgen is.

Wat had gy daer te doen ? Is daer geen quaed bedreven >

Soo kan het even wel veel argerniflèn geven

En is daer niet gefchiet , als volgens u befcheyt

:

Soo is 't, dat is geièyd ,by my als niet gefey t.



ofhet Loon der Goede , en Straffe der Quade.

Nu , draegt u eerelijck , en fielt u weer te vreden
}

Maer leert oock Trijn van my dat alle quade Zeden
Ontsieren Eer en Deugd. Die voor fig (elven liegt

,

Ter wereltniemant meeralshier fig felfs bedriegt

:

W ant die het quaed bedeel door looshey t ofdoor loogen

,

V int d' ten ofd'and're tijt, fig felven nogbedroogem
Het quaed, dat blijft het quaed, hoe mooy men dat verfchoont ;

En 't quaed doen oock in 't eyndzijn eygen meefter loont.
De Duyvel is te loos, foo lang als \vy de fonden.
Hier plegeji naer zijn aert , foo is het ofwy (tonden
Alsachtereen Gordijn-, maer als die isgefchiet,
Treek thy't gordijntje weg, foo dat hetyder fiet:

Dan weet hyonsgemoet tot quaet doen te verwecken,
Om met een arger quaet , die fonden te bedecken }

Soo volgt uyt minder quaed altijt een meerder quaet j

Die vry wil zijn voor 't quaet , voor al het quade laet.

lobje Melchior, 't is genoeg; al lang genoeg gekeven:
Kom , (telt u Vrou te vreen , wilt haer een kusje geven ;

Want fy is noch ontftelt , dan is het weer gedaen,
Tryn Neen , laet hy met die vreugd vry nae de moolen gaen

:

Daer vint hy zijn vermaeck, ofom te fitten leefen
In eenig Geeft'lijck boeck , dan fietmen in zijn weefen
Een op getoogen geeft > maer om eenjonge Vrou
Te trooften naer den eys , dan wil hy , en hy fou

,

Maer nimmer komt hy an , of 't komt al welgelegen.
Heb ick niet braefvermaeck aen fpo een man gekregen ?

Melchior Nu Trijntje , weeft te vreen , die faeck fal heel wel gaen

;

Wat raeckt een ander dat /als wy het foo verftaen,
Ick kom nut avontt'huys, gy meugtmy vry 'lijck wagten.

Tryn Wanneer fal dat dog zijn ? CHelch. Ontrent ten half achten,
Ickgae. Trijn. Loopt vry u beft. Is dat niet braefgeklaert?

lobje Gut moer , gy weet'eraf, gy bent u Deugt wel waert.
lobje Wat dunckt u Trijntje buer, was't oock niet mooy verfonnen ?

Trijn Heb ick dat Rockentje niet fijntjes af gefponnen ?

lobje Maer dat het niet en breeckt , 't is vry wat hart gedraeyt.
Trijn Tut , tut , myn goede Sul die is al weer gepaey t,

F 2 Go-

35W
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«5 Jockende Ernfl,

lobje Gepaeyt , of niet gepaeyt , hy fal nu op u letten

»

Gj meugt wel voor u fien , en uwe koers verfctcen

,

Ofgy raeckt ligt op droog, afaen een lager wal.

Tryn Wat wou hy dan al doen ? dar acht ick met men dal.

lobje Nu Trijntje goeden dag, ick mag niet langer b!y en.

Tryn Een Soopje eerje gaet, om tquaet van 'thart te dry ven.

lobje Dat derf ick nu niet doen ,'t is middag en te laet j

Ick kom na middag wel by u eens om depraet

Tryn Nu wou 'k dat lochem quam , het fou my nu wel luften

,

JVlyn heugt noch hoe het fmaeckt , doen hy my leftmael kuften >

Ick gae ligr nae hem toe , of 'k fal hem eens ontbien

,

Al fou het K-laer zijn Wijf, noch eenmael komen zien.

VIERDE BEDRYF.
VERTOONING.

STaet een Engel, hebbende een Kruys in de hant , voor hem !cyt Melchiorghe-

knielt , die het geficht geflagen heeft door verruckinge naer den Satan , die hem

met zyn luchterhant is wenckende, en met de rechter wijftopden Rijckdomen

Welluft den Engel hem flaende met een roeycken op de fchouder. Aen de an-

der zyde', ftaet een Engel meteen Kruys in den arm , en een roede met een drie dub-

belde Iweep in zyn rechter hant, daer lochem voorgeknielt leyt, zyn geficht gefla-

gen hebbende naer den Satan, die hem voor hout een Stockbeursen eenige Obliga-

ten , daer hy met de rechterhant naer grijpt ; daer over hem den Engel als verbaeft

toont» 't Welck vcrklaert wert met dele Vaerzen :

<Den Satanfoeckt met lift den Vroomen te verleyden ;

Door 'sfVerelts ydelheyt , en is by na verraen

:

Om hem van't Eeuwiggoet , en goede hoop tefcheyden.

Godtsgoetheyt hem vermaent. Maer d'ander aengedaen
Metgierigheytt veracht Godts Toornen Genade ;

Terwijlalleen hetgeit , zyn ziele kan verfade*

Eerfte Uytkomfte. Trijn. lochem.

Tryn 'k FVgt lochem hier al was-, waer drommel maghy blyven ?

kVerlang feer na zijn komftj al fou myn man weer kyven

Soo moet ick by hem zijn. Hy is myns herten vreugt

Myn luft , en myn vermaeck , een toortfe die myn ieugt
In
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ofhet loon der Goede
s
en Straffe der Quade. 37

In Min ontfoncken doet , en alle foete kiften ,

Ach ! mocht ick voor alry tin zijne armen ruften,

Soowicrtmynwenfch vokiacn. Wat heb ick aen myn Man?
Niet als een houre klacs , en als een drooge Ian

,

Daer vreugd noch uft by is , dan alleen in de Boecken :

l aer fchynt hy zijn vermat ck tc vinden, en te foecken;

En als ie k h< m wat tock , en (onder fpreken eyfch

,

Soo is 't ; Ti ijn I ou 1 11 ruft , men moet het dert'le vleys

Met zijn be eerlijckheytaltytden toom nier geven :

Men moet in vreelcCodts en niet naerluften leven,-

Maer defe vy'c praeten kan my niet voldoen.

Krijg ick dan airemet {00 nu en dan een foen

,

Dat gaet loo flaeu tc werek of hy het niet en meende

,

Soo dat my dickmael (peet dat ick myn mont hem leende.

Maer lochem , dat 's een Baes , die weter beter van j

Die my in volle luft in als vernoegen kan.

Waer ofmyn troofter blyfr ? het uur is lang verftreken
Dat hy my had gcftelt •, de uuren fchynen weecken,
En yderdageen lacr: als ick niet by hemzy.

> Daer komt myn lochem aen. Joch: Wel Trijntje hoe dus bly ?

Iryn : Ick was vol forgen vrees, waer dat gy dog mogt blyven.

lochem bood ra ick uyr wou gacn , begoft mijn Wijfte kyven

,

En fprack .-waer wiije heen ? lot hl 'k Zey , watgact u dat aen j

En koom in allerhard foo n ier u toegegaen

,

Zy volgden my van veer, 'konfnaptentin eenStraetje
Daer in fy my verloor. Iryn Myn lieffte Kameracrtje
'k Heb loo nae u verlangt

; wel foen my nu een rcys.

lochem Kom gaen v y maer in huys , daer (al ick na den cys,
In alles u voldoen ht b u oock veel te feggen :

Hoemy my
1
W ijfbekeef , op't breetfteuyt quam leggen

Aen Melchiof u man : hoez' ons gevonden had
Tot Lichthart in den Baers , en (eyddaer by hoe dat
Gy bey waert deurgegacn. Tryn Dat heb ick wel vernomen ,

En daer op is myn Man foo quaer by my gekomen }

Maer 1 eb hem dat ontleyt , hy is al weer gepaeyt

,

En met een Loofe vont nem uyt het hooft gedraeyt.

E 3 En
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^§ locbnde Ernfl ,

Hy fcholt my voor een hoer , dat dorft hy my verwijten -
y

Maer 'k fal hem krooncn noch in fpijt , oock die't raag fpijren

,

Als't Hoorens dragent vee gekroont gaet op het Velt.

Maer hoe heb gy 't dog al met uwe Klaer geftelt ?

lochem. Koom laet ons binnen gaen , ick fal 't u daer verhalen

;

Maer 'k fweer, ick fal de hoer daer voor noch eens betalen.

Vierde Uytkomfte.

Mehhior. Klaerlje. lochetn. Trip.

Melch. TV/|Yn hart is feer onttelt, myn finnen zijn ontroert,

*-*-*Ick weet niet wat ray fchort , ofwat my heeft ven

In fulck onfteltenis •, wat fal my overkomen ?

Ick zy my felven niet , maer wel vol fware droomen •,

Het werek is byfter druck , nochtans heb ick geen luft

Om yets daer aen te doen , foo feer fy ick ontruft.

Ick ben vol zorg en vrees , en vol van quagedagten -

y

Die komen myn gemoet op't hevigfte verkragten.

Klaertje O Melchior ! daer 's myn man al weer by uwe Trijn !

Mei. Waer? Klae\ 'kHebfe daer fien gaen. Mei. Weet gy wel datfer zijn?

Klaert. Gewis weet ick het wel ; 't is nu voorwaer geen looge,

'kZy door geen yd'le waen, of losfe praet bedroogen

,

Maer ick heb 't felfs gefien. Melch. O Heer ƒ was dit het quaed

,

Dat my op 't hart foo lag. Och lieve Vrou ! Watraed?

Klaert Hier dient een kort beraed : wy moeten haer betrappen ;

Maer zijt wel op u hoed , dat zy ons met ontfnappen.

Treed in, gy zijt de man , ick volg u achter aen

,

En ftoot de deur maer op , ick fal mee binnen gaen.

Melch. 'k Hoop neen , maer ick vrees ja ; dat fy hier fullen wefen.

Klaert. Hoe ftaet hy dus en draelt: waer voor meugt gy dog vreefen?

Stoot op. Gaet nu maer in , eer zy'er komen uyt.

Wel lochem ! zijt gy hier ? jou eercloofeguyt

!

hch. Jou Varcke ƒ Laet my los. Klaer. Gy fult my niet ontloopen ,

*k Zal udeesvuyle luft wel diere doen bekoopen.

Melch. O Vodd* , nu is u quaed wel wis en feker waer

:

Nu komt u Hoerery in't ligt , en openbaer.

O fchand
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ofhet Loon der Goede , en Straffe der Quade.
O fchandvleck van myn huys / Watdeet u dog beginnen
Die eerloos overfpel ƒ Heeft u de foete Minne

,

En meenig goede les , die ick u heb gedaen

,

Van die vervloeckte quaed , niet konnen afdoen (hen ?

Is't moog'lijck ! kan den menfehde Deugd foogants verlaten,
En om dit vuyl bedrijf , God en fïg felven haten ?

Ick fchrick als ick gedenck aen uwe veynzery

!

Tryn. Myn Alderlieffte man .' ick bid vergeeft het my.
MeUh. Vergeven , vuyle hoer } fulex doen ick noy t myn leven.

Sou ick lbo grooten quaet foolichtelijck vergeven ,

Neen , dat en doe ick niet : Soo was ick in derdaet;
In dit u vuyl bedryf , mee oorfaeck van u quaet.
Het quaed moet zijn gefteuyt, dat fal icku verleeren.

Trijn. Och man ! vergeeft het my , foo fal ick myn bekeeren

,

En u gehoorfaem zijn , in al watgy gebied.
Melch. Neen fchaemteloofe hoer , fulcxdoe ick nimmer niet.

^
Gaet voort uyt myn gefigt , ick fal niet by u blyven.

Tryn Om Godts wil , lieve man ƒ hout op van meer te kyven,
Ontfarmt u in den geeft : de tranen van u Vrou
Beweege u gemoet \ aenfietdoch mynberou.

tMelchtor 't Berou , van 't quaet dat nu foo ftout by u beftaen is

,

Is geen berou van 't quaet , dat nu by u begaen is -,

Maer dat gy zijt geftut
} en dat het yder weet

:

Dat rout u in u ziel , en is u hertlijck leet j

Maer dat gy hebt berou van 't quaet by u bedreven

,

Geloofkk nimmermeer. Tryn Och! wilt my dit vergeven,
Myn Alderlieffte man ! Hebt op myn bidden acht

:

Gehjck gy van den Heer vergiffenis verwacht.
Ick val voor u te voet , ey l wilt myn doch ontfermen !

Ick laet u eer nietgaen : 'k fal foo lang met myn ermenU voeten houden vaft , totgy my dit vergeeft.
tMelchior Neen Snol gy zijt met waertdatgy op d'aerde leeft

-

y
veel minder datgy zoud' vergiffenis verwerven.

Tryn Vergeeft het my mijn man , dan wil ick garen fterven
Mek. Laet los , en gaet van hier met al u vuyl bedrijf.
ïryn En ben ïckniet u Vrou, en u ge-echte Wijf.

Laet
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V ó Jockende Ernft ,

Melch. Laet los, en packtu voort, of'k zal u hert begroeten.

Trijn Vergeeft my doch dit quaet : Siet hoe dat ïck u voeten

Óm hels , en kus , en fmeeck u om vergiffenis-

Melch. Neen , 't is te vuylcn quaet dat hier bedreven is.

Ick ze<* noch eens, laet los ,of 'k fchop u v^or u koonen.

Men moet alcijt het quaet naer zyn verdienft beloonen.

Laet los. Tr.Neen. ^/Z)aer,gaet heenjen draegt ueygen quaet.

Irtjn Wijckt niet mijn Melchior j ach !
ach/ben't eynderaet.

Waer blijfick arme vrou ' Waer fal ick my verbergen ?

My duncktdat my de l.uyd'al in mijn fchande tergen.

Ick ben door duy veis lift re troofteloos verraen:

Had ick doch naer de Les van Mdchior gedaen

,

Mijn trou en waerde man , foo was ick noyt bevonden

In deugd'loos ovcrfpcl, en gants vervloeckte fonde.

Maer laes .' zyn goeden raed heb ick altijt veracht

,

En heb felfs , over my dit droevig leet gebracht.

O Heer \ vergeeft het my , en wilt mijn man bewegen

Dat hy my *t quaet verge* ft , m ïeckt hem tot my genegen

,

Enftiltzyntoornicheyt, en dat hy krygt berou

,

Op dat hy deernis heeft met my zyn arme Vrou.

Derde Uytkomft.

lochem. Advocaei.

Joch. TVyf ijn Heer , ick heb een vraeg met u te overwegen
J-

|jaer aen gelegen is. Ick heb een laeck gekregen

Die'k wou dat niet en was ; doch is nu foo gefchiet j

Maer als ick u die feg , ick bid u , meltfe niet.

Advo. Dat doen wy nimmermeer. Maer ziet, gy moet niet liegen:

Want daer door ioud' gy my , en oock u felfs bedriegen

,

En foo zoud' gy u faeck verbrodden heel en al

Joch. Neen Heer , föo't is gefchiet , ick dat verhalen fal

:

Tot mijnent is een Knecht , zeer goet , en vroom van leven ,

Die heeft hem in mijn werek , en in mijn diei ft I egt ren >

Hy heeft een jonge vrou , eer. fchoon , en gu ftig VY ijf

>

Die hem te met belo^t , en nam dan haer verblijf

Wel
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C

Wel voor een uur twee drie , totmynent op de moolen \
Maer laes , haer foetgelacr , dat heeft myn hert doen dooien ?
Wat is doch van den menfch als hy het dert'Ie vleys
In zyne luft voldoet » en geeft zijn vollen eys.

Naer lang en foct onthael , door geit en foete woorden

,

Heb ick dees vrou verley

t

} foo dat ick haer bekoorden
Mijn wil te krijgen van haer noyt gefchonde fchoot.

Advocaet Dat is een vuyl bedryf , die mis flag is te groot

:

Daer ion den Opperfchout wel degelijck na ruycken.
lochem Maer om die groote fchant, en zijne hant t'onduycken

,

Koom ick by u om raet , en fal een braefftuck geitU geven tot u loon , foo gy de faeck foo ftelt :

Dat ick daer vry van zy. Advoc\ Hoe lang is 't wel geleden •

Dat gy noch lelt met haer dees vuyle dingen dede ƒ
lochem Soo datelijck, mijn Heer, zijn wy daer op betrapt •

Ick packte my ftracx voort , en fy het foo ontfnapt
*

Advocaet Door wieisdatgefchiet ? Wie kan hier in getuvgen >

Spreecktklaer,ofuwe faeck geraeckt geheel in duygen
lochem Dat heeft mijn wijfgedaen , en oock de man myn Knegt,Adv Is t van haer gefien? lochih. Adv: Sy konnen voor 't Geregt

Niet tuygen in die faeck. Wie kan noch meer dit feggen ?

lochem DenKofpesvanhethuys. Advoc-. Welgaeten doet beleggen
Door hem getuygenis ; waer in dat hy verklaert

;

Dat gy , en Tryn de Vrou , daer in de Kamer waert
Gefeten by het vuur > en dat gy hebt gedroncken
lien Roomer Rijnfche wijn , die by hem is gefchoncken

,

Maer noyt en heeft gefien , dat gy ofoock dat Wijf
Daer pleegden Hoerdery , ofeenig vuyl bedrijf-
Veel min

,
datgy op 't Bed by haer daer waert gelegen

Dit moft gy daedl ijck doen , eer fy dar heeft gekregen'
En brengt het dan by my, Ioch * Ofhy mi weyg'rig was >

Advocaet Geeft hem een goet ftuck geks , en vult alfoo zijn tasEn doet hem goet onthael } maer laet 'them ftracx verklaren.Men moet al veele doen om d'eerete bewaren

:

Soo krijgt gy naer u zin een goe getuygenis.
Hy ,fweert wel om een Worft , dat 't Vareken gortig iy.

F Wel
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lochem Wet , of zy nu een Eed daer beyde tegen dede ?

Dan was ick alweer los. Advoc. Wel prefenteert dat mede.

lochem Hoe !Soo een Eed te doen? Advoc: Weet dat gy nu ter tijt

Door dit u vuyl bedrijf, nu al meyncedig zijt.

Gy moet het al beftaen, om dele fchand te weeren.

lochem Wel aen , ick fal 't dan doen, foo't Schepenen begerea-

Mach ick dan wel geruft nu foo naer huys toe gaen ?

Advocaet Och ja , zijt wel geruft , ick heb u faeck verftaen

,

Vertroutfe my nu voort ,'k fal nu die faeck wel ftellen.

Dat fy , noch d'Officier , u niet en konnen quellen.

lochem Ick wens u goeden dag, My n Heer , draegt goede forg.

Advocaet Zijt gy maer wel geruft, ick ftae daer voor als borg.

Dat is de rechte (lag , de fulcke zie ick garen :

Die om een quade taeck noch geit , noch arbeyt fparen

,

Om die een fchijn van recht te geven voor 't Geregt.

Siet einder komt een man onnoofel en gants flegt ;

Wat ofdie vragen fal. CHelch. Mijn heer , 'k fou u wat vragen

:

Ick heb een fware faeck , hoe 'k my daer in fal dragen ?

^Advoc. Wel fegt my goede vrient, wat is het dat u fchort-

Melch. Mijn Meefter en mijn Wijfdie doen my veel te kort.

Advoc. Waer in beftaet de faeck ? Mek. Ick heb haer bey gevonde

In fchandig overfpel. ^Advoc. In overfpel ! dat 's fonde.

Maer hebjedatgefien? Melch. Ojae, tot mijn verdriet.

Advoc. Hoe lang is dat geleen ? Waer isditquaetgefchiet?

Melch. Niet langer als van daeg , tot een , Lichart geheten.

Advoc. Wel vontgyhaertebed,ofwarenfegefeten

Aen tafelofby't vuur. Melch. Ick vontze bey te bed.

Advoc. Waerom hebt gy hem doe het vlugten met belet ?

Melch. Mijn Heer, wie kan het al in fulcken faeck verünnen.

Adv. Wie heeft het meer gefien? Mei De Waert met de Waerdinfie.

Advoc Dat is al volex genoeg. Wat is nu u begeer ?

Melch. Dat hy mach zyn geftraft , en ick weer in mijn eer

Verbeter door 't Geregt; want ick wil van haer fcheydej

Daer was noytruft , noch vree , te wachten van ons beyde.

Advoc. hebt in alles regt. Melch. Wel geeft my dan eens raet

,

Advoc. Li&tal'tgeenwatjekent, dat u te ligten ftaet

\ Tot



ofbet loon der Goede , en Straffe der Quade. 4 %
Tot ugetuygenis, en gact haer dan beklagen

;

Soo fa! den Opperfchom haer dacth jck wel doen dagen

:

Vcrfoeckt dan dat u Egt mag wett'Iijck zijn ontdaen.

Melch. Mijn Heer , fou dat foo wel
,
gelijck gy fegt foo gaen ?

Advoc. O jae, wel waerom niet ? dat kan niet anders wefen

,

Oftmoetalfoogefctoien. Melch. Soo hoef ick niet te vrefe»

Voor ander ongeval, sidvoc. Neen. Melch. Segt w^t is u loon?

Kyidvo. Een Ducaton aen geit : Mei. Dats veel. Adv. Ick zy gewoon
Te hebben vry al meer , voor zoo een Confulracy.

Melch. Ziedaer. Nu goeden dag. Jdvo. Dat had een flechte gracyv

Melch, M ijn Heer, hoor nog een woort , gy hebt my nu verftaen , „

Ick wou gy voor 't Geregt myn faeck woud' gaedc flaen.

x^Advoc. Mijn vriend , dat kan niet zijn , waert gy wat eer gekomen >

Soo had ick uwe faeck wel mede aengenomen ->

Maer dat kan nu niet zijn
, gy komt nu wat te laet

;

Ick dien nu u Party hier in als Advocaet,
Melch. M ijn Heer , is 't mogelijck ƒ hoe kan dat foo gefchieden ?

" %_Advoc. Ia man , men kan u dat nac Rechten niet bedieden.

Melch. Myn Heer , hoe kan dat zijn ? want naer gy felver fegt

>

Soo is myn faeck heel goet, en heb in alles regt.

jidv. Myn vrient dat feg ick nog $ maer gy kent de Practijek niet *

Men vmt in als geen Recht, dat wel en regt gelijck hiet.

JMelch. Wel is'er dan geen recht. ^Advo- Dat wastebyfterquaet:
Dat is Recht te recht , dat den Rechter regt verftaet.

Nu vrient ick moet foo gaen > hebt gy noch meer te vragen ?

<JMel Neen Heer, Adv. Wel goeden dag. CMel. Wat fal ick doen,"
gaen klagen

:

Dat heeft veel moey ten in , gelijck ick heb gehoort ?

't Is beft dan dat dit quaet by my nu wert gefmoort.
Soo ick myn wijfbeklaeg, foo fait my felver hind'rcn

,

En meld myn eygen fchand' , als mede voor myn Kind'rea.
Ick gae dan weer naehuys ;God weet hoe lang ick leef jMy dunckt het beft te zijn , dat ick haer dat vergeef.

I ? 2 VYF-
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VYFDE BEDRYF.
VERTOONING.

DAerSta;t een Engel met een Roedein zijn rechterhandt, en een Kruysin de
Luchter , dat hy prcfenteertaen Mclchior,d.e voor hem gcknielt leyten zijn oo-
gen geilagen heeft op het felve al weenende , hebbende zijn rechterhantgeflagen

opzijn botüt 9 en met de luchter wijft hy af den Satan , die verghefe'.fchapt met Rijck-

dom en Wefluft, beftacn te vlieden. Aendc ander zijde van'tTonneel , ftaet den
Satan vergefelfchapt met Staetfugt, Rijckdomen Welluft, die van Iochem omhelft

wort, cn metzijnandere hantgrypt hy naer Rijckdom en Staetfugt , die hem de hant

bieden. De Dootfpeelendeopde Vedel , en de Duyvelfpeeltop een Rinckel al dan-

fende , en Godts Geeft ftaet om te vlieden. 'Twelck verklaert weit met defe Vaerfen t

Den Vroomenfier bedroef, verkrijgtweer Godtsgenade :

Op V quaet by hem begaen , waer op hy hem bekeert

Dus 't quade van hem vliet •, maerd'ander die van 'tquade

En Welluft , Staetfugt , Eer , volkomen is verkeert :

Waer op Godtsgeeft dan wijekt. De doot begint te quelen.

Dus zietmen Helen Doot , haer Rolfier liftigfpeelen.

Eerfte Uytkomft.

JUelchior. Trijn. Godtsgefchenck, Goed hoop, hare kinderen.

Melc. C17 Anneer den Hemel wierd , het Acrdrijck , Zee, Revieren,
* * 't Geboomte,Bloem en Gras, ook tamm' en wilde Dieren

,

^Die kregen door het Woort haerwcfen ,en haer ftant;

Maer God die fchiepden Menfch, als door zijn eygen hant.

*Z)och van een weecke ftof , van Aerde voort gekomen

;

Aldus heeft d'eerfte Menfch in 't vlees begin genomen >

Maer als dit aerdfe Leem Godts geeft: wiert aengedaen

,

Soo nam den Edelen Menfch in als zijn voorbeelt aen.

Doen ftont hy in een ftaet van 't Goed* en van het Quide

,

Van 't Leven , en van Doot , Gods gramfchap , en Genade
Te wachten op 't Verbod, naer eygen Wil en Macht •,

Maer d'Ongehoorfacmheyt heeft over hem gebracht

Sijn Siels verderffenis , en van het Eeuwiglevcn

Verftooten , en van God van't Paradijs gedreven

,

Gelijck als Lucifer : die d'Opper-Majefteyt

,

In alswou zijn gelijck , den Hemel wierd ontfey t.

De*



ofbet Uon der Goede , en Straffe der Quade.
Pees ongehoórfacmhey t heeft Chriftus afgebeden

,

En aen hec Kruys gehegc ; daer bitrerlijck geleden ;

De doot te niet gedaen , geweert dit droevig quaet:
Soo dat de Menfch nu ftaet weer in dien felven ftaet.

Een ftaet , waer in hy ftaet , te konnen Eeuwig leven :

Godts Goetheyt , heeft hem Kragt , de Wil en Macht gegeven
Te kiefenwathy wil: het Leven ofde Doot;
Maer laes, den armen Menfch zijn boosheyt is te groot

,

Om 't Tijdelijcke goet verkieft hy 't Eeuwig fterven

,

En werckt z.jn eygen quaet, en doet zijn ziel bederven

,

Die Chriftus had verloft van 't doodelijck gewelt

,

En door zijn dierbaer Bloed , had weder vry geftelt.

Die Ziel
:
die groote Ziel, 't Talent dat hem vertrout is

:

Gods vuerig' Liefd' en Geeft , die in hem als verkout is

,

Verftoot hy voorten voort , en geeft het nietig Vleys
Sijn wil , en zijn begeert , en zijnen vollen eys.

O Vleys ! ó laftig vleys ; als ick kom aen te mercken
U oorfpronck , en begin ; W at zijn dog uwe wercken
Als Welluft

: dat 's begin waer doorden Menfche wert
Ontfangeo door die drift , gedragen onder 't Hert

,

En daer met bloed gevoet twee hondert tachtig dagen ;
Met wanluft , fwart en pyn en Moeylijckheyt gedragen
In vuyF onreynigheyt: felfs tuuchen dreck en pis :

Dit is 't begin des Menfch , die foo hovaerdig is»

Is dan 't begin fooflegt van onfe ledematen ?

Wie fou du: kranck geftcl op hoogfte dan niet haten
Dat ons een vyand is van onfe Salighey t

:

Die God van aenbegin de fiel heeft toebereyt

:

Dat Vleys den Geeft beftryt met alle zijn begeeren •,

Den Geeft beftryt het Vleys , en foeckt die afte weercn
'Door Liefde tot Godtsrijck ; Maer 't Vleys , door oritferftant
Van't Eeuwig Koningnjck ,verkrygtmeeft d'overhant.
Geloof, Trou, Liefd», en Hoop, die leggen als vertreden
Door Staetfugt , Eygenbaet, verftoort men alle Vrede;
Eer , Rijckdom , hooge ftaet , is 't Wit daer elck op fiet

:

Een Menfch die dit niet heeft en acht de Wcrelt niet.
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Hoe ftijgt den menfch in top,verwaent door ydelheden ,

En beërft hier als eenGod > maer Chriftus naeckte Leden-

Die zijn hier als veracht , veiftooten èn verjaegt

:

Terwyl de Werelt niet als hare Kind're»draegt.

Wacr't Vleysdan meefteris, daerisden Geeft geweken

,

En maeckt de Duyvel plaets: wiens boofe loofe ftreken

Vertoonen als een £>eugt }
Dus gaetmen voort en voort

,

En foofmyt Vleysen Bloet, de Ziel gans overhoort.

Mijn ziel, dootdan het Vleys met alle zijn begeeren ,

En wilt , al 't geen het wil , door goede wille weeren :

Een goed' oprechte wil is u gegunt van Godt ;

Doet wat gy wilt en kunt; maer volgens Godts gebodt.

Veel Menfchen noch tertijt, wanneer fy hare faken

Voor God , of voorden menfch niet weten goct te maken ;

Gebruycken 's Heeren wil op elck en yder ding

,

En ftellen al haer fchult foo op Godts rekening •,

Maer 't qiuet by my begaen , door al myn gantfche leven

,

Is door myn boofe wil , of fwackheyt felfs bedreven.

Mijn fonden groot enkleyn , hoe datmendicoock hiet,

Die zijn door my gevrogt , en door my felfs gefchiet.

Geen ramp , oftegenfpoet , en is my over komen

:

Of heeft oock felfs van my eerft zijn begin genomen ;

En , als ick welen recht , myn faecken over peys :

Soo komt my al dit quaet van dit myn eygen vleys.

Hoe fou dan Godts befluyt dat over my befluyten :

Terwyl ick al het quaet vrywillig felfs moet uyten.

*t ïs door myn boofe wil dat ooyt myn ziele lyt •,

Maer 't isGod , die myn ziel weer van dat quaet bevryt.

't Is tijt dat ick vertreck , ick zie myn wijfdaer komen.

TWjw Hoe Melchiorral weerteforgenentedroomen?

MeUhier Myn hooft dat doet my iccr ,
myn leden zijn ontftelt.

Tryn Neen Vacr , dat is het niet v M aer 't is dat gy u quelt

Met vyfe valcry , en met een ander leven.

Wat leven meent gy dog , den Hemel u fal geven ?

Melch. Wat leven ? Uaermen£>ag , noch Maent , noch Iaer en vint :

Dat nimmer eynde heeft , maer altijt eerft begint

:

3
Z>aer
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ofhet Loon der Goede , en Straffe der Quade , 4;
Daer Eeuwiglijck myn ziel in God geruft lal wefen.

Tryn Wel man j hoe praetje foo ! waer voor meugt gy doch vrefen ?

Neemt maer dit leven waer dat God ugunftig geeft

En foo gy dat veracht , voor God ondanckbaer leeft»

Het is dan tijts genoeg te dencken om die faecken

,

Als God u levens draet een eynd begeert te maecken

Macr dat gy nu dat doet , die Sotheyt is te groot.

<JMelchior Wel Trijn , die heden leeft , is licht wel morgen dcot $

Wy hebben tijt noch uur , ja konnen dactlijck fterven •

Tryn Wel laet dat alfoo zijn j moetgy daerom ftaeg derven

U Vreugt , u luft , en ruft,en fchouwen het vermaeck

:

Dat meenig 't hert verheugt : dat is een droeve faeck.

tJMelch. Vermaeck , en 's werelts vreugt dat kan u ziel verhind'ren.

Tryn Tut, tut , dat 's malle praet , nu doet het om kind'ren.

Sie daer , daer komens'aen u Dochter en u Zoon.
Wel is dat niet een vreugt , een luft , verma«ck en Kroon
Voor uwe jonge Ieugt , van God foo milt gegeven.

Mtlchior Wel Trijn , ick fterfnoch niet , maer fal foo lange leven
Als God my't leven gunt, cn voor myn Kind'ren ftaen

Met arbey t , moeyt en vlyt , gelijck ick heb gedaen ;

Maer dat ick forge draeg , eer ick fal moeten forgen

2)at licht'lijckis van daeg , of mogelijck wel morgen

:

Dat my de Doot bekipt : dat is den beften raet

:

Want anders komt die forg al veel tijts veel tc laet.

Dat ick die forge draeg , dat doen ick niet uy t vrefen}

Maer dat ick foo mocht zijn , gelijck ick wenfeh te wefen
Wanneer ick fterven moet : foogaet myn hoop gewis

:

Dat God , om Chriftus wil , myn (iel genadig is

.

Godtsgefchenck. Och Vaderlief,gy doet my'f hert aen ftucken brekert*
Wanneer ick u maer hoor , eens van u fterven fpreken.

Goedehoop. Neen Vader fterfnoch niet , 't is beft gy by ons zijt.

JuelchiGr -Myn Kind'ren weeft te vreen, ick fterf niet voor myn tijt.

Het hooft dat doet my feer , als mede al myn leden
Die zijn my byfter fwaer , ick fal my gaen ontkleden

,

Maeckt my het Bed gereet , ick kan niet langer ftaen. De Kinderen

Nukind'ren weeft te vreen , het fal wel over gaen. (chreyen.
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Tweede Uytkomfte.

lochem. Klaertje. Bedrogenhoop> Welgevofgt , hare kinderen.

loch. "VTU Klaertje,hoort een woort> ick wil mijn goet verfpreyen,

Oock mee uy t het gemael en uyc mijn Nering fcheyen

:

Het is my veel te {legt ontrent mijn Ampt en Staet •,

Gafick het Melchior,wat dunckt u , was dat quaet ?

En dat voor feker geit dat hy my uyt fou keeren.

Kla. Dat raê 'k hem niet. lo. Waerom r KI. Gy fout de fchape fcherea

En hy de Varekens man. Ick ken u al te wel

:

Dat gy foo garen treckt vijfvierendel voor d'El.

Maer zijt gy dat gefint, foo wiltze hem verkoopen

,

Soo weet gy wat gy treckt , en wat hy heeft te hoopen.

lochem Dan was ick 't hagje quyt , ick (cheyer foo niet van

Als 't aers niet deugen wil , ben ick de felve man.

Hoor , wat ick meer begeer. Klaer • Wel wat fal dat dog wefen ?

lochem ©at gy u Mooyer kleed , als gy wel deed voor defen

:

Koopt Rocken net en fijn , oock Tabbers. Klaer : En wat meer ?

Een Keeting om het hooft » dat is nu mijn begeer

,

En waerje fin in hebt : gelijck als and're luyden.

Klaertje Hoe man! wel benje veeg? Wat heeft dat te beduyden ?

'k I leb Kleeren dog genoeg, en volgens mynen ftaet.

lochem *k Wil dat mijn wil gefchiet , en datje mooyer gaet j

Ick heb dog gel ts genoeg , gy meugt het doen met eeren.

Een yder wert ontfien alleenig door de kleeren-

Koopt Paerlenom den hals , en Ringen mooy en fij n

,

©ie niet en zijn voor 't oog } maer net en koft'lijck zijn.

Koopt Stricken aen het Oor , befet met ©iamanten ,

En Touren om den hals , omfet met fyne Kanten

,

Eengoude Naeld in't hair ,en wat een vrouw behiegt:

2)at wil ick datje koopt , en my ter eeren dracgt.

Mijn dochters des gelijcx die fullen dit oock dragen

,

©at is mijn zin nu foo , daer in heb ick behagen

.

Klaert. Neen man , dat doe ick niet , dit we rekt hovaerdigheyt.

©* kindren. Wy bidden moederlief, koopt doch dat vader fey t,

Waer-
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ofbet loon der Goede , en Straffe der Quade , 4f'
Welgevolgt Waerom foo wel wy niet als andre Iuy haer kind 'ren.

Ons Vader kan het doen , en 't fal hem niet eens hind'ren.

'Bedrogenhoop. God heeft met Zegening zijn neering overftraelt

,

En wat gy koopt ofmaeckt dat wert by hem betaelt.

Jochem Nu Dochters , weeft te vreen , dit falje haeft genieten.

<I)e Kinderen- Wy dancken Vader lief. Cla : Maer man dan moftgy
Joc. Daer, daer's een ftyve beurs , gefterckt met louter geit , (fchiete.

Siet dat gy dat befteet , en alles wel beftelt
$

En hebje meer van doen , het fal u zijn gegeven.
Koopt my een pluyfe Kleet en mantel daer beneven

,

Van 't fijnfte Laecken , en met Philp geheel gevoerr.
Claertje O man , dat is te hoog ƒ Joch. Wel wijf, wie is't die't roert.

't Is voor myn eygen geit , ickkan het wel betalen-

Claertje Maer wat .behoeftmen 't zeyl foo hoog in top te halen

;

Als 't foogefpannen ftaet,ligt 'teen of 't ander breeckt.
En dan noch boven dat , dat yder daer op fpreeckt.

lochem Dat raeckt my niet een hair , noch aen myn koude kleeren.
En wat myn zoon aen gaet , die laet ick nu Studeren

,

En fal geen geit ontzien dathy wert Advocaet;
Soo raeckt hy voort en voort , en licht tot Hoogenftact.
'k Sal oock in korten tijt een koft'lijck Huysdoen maken >

't Is alles algereet om aen het werck te raecken

:

'k Hebt met een Architect wel naerftig overleyt.

Claertje Dat koft een leydig geit. /och. Raed eens hoe veel hy feyt ?

Claer. Wel hoe foud ick dat raen. /och. Net veertig duyfent gulden.
Claertje En kond gy dat fo doen. Ioch. Ochja, en fonder fchulden.
Claertje F, n fonder fchulden man • Waer hebt gy 't geit gehaelt ?

Jochem 'k Hebt Hout, enKalck en Steen , al meeftendeel betaelt»

En als dit is volm ieckt , foo lal ick noch doen Bouwen
Een Speelhnys op ons hoef, tot myn vermaeck , en houwen
Een Vy ver wel verfien van alderhande Vis,
Die in de Maes , en Wael , of 't Veen te vangen is.

En om dan tot cieraet het Huys zijn plooy te geven

,

Soo graefick door de Klcy een braven l lofdaer neven 5

Verciert met Boomgewas van alderhande llag

,

Oock Bloemen veelderley , jae diemen noemen mag

,

G En
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£a Iockende Ernft ,

En komen onderwijl myn Dochters tot fiaer laren ,

Endatfe naer myn fin in 't houwehjck vergaren

,

Is elck haer huw'lijcx goet tien duyfent gulden vry

:

En is 't een man van Staet , ick doeder foo veel by.

En foo myn foon dan wil naer myne woorden hooren

,

En volgen mynen raet , die ick hem hou te vooren

,

Soo krygt hy wel een Vrou met goed' ren oock van Staet

,

En dan foo komt hy mee op 't kuflèn van den Raet.

Klaertje Hoe hoog leyt hem het hert, eerft heeft hy 't goet verkregen

Door woecker en bedrog , nu is hy nog genegen

Tot pragt en overdaet , en vuyle hovaerdy

,

En foo raeckt meer en meer zijn ziel in fwaerder ly.

loch. Wel Klaer > wat fegje daer ? Klaerl Dat ick van uwe woorden

Op't hoogft verwondert zy , die ick daer daetlijck hoorden

,

En ftae hier als verdomt , op al 'tgeen datje fegt.

Waer is dog al ditgoet ? Helpt my dog eens te regt.

lochem Kom gaen wy naer den Hof , ick lal 't u daer vertellen ,

Maer doet de kind'ren wegh , dat fy ons niet en quellen.

Derde Uytkomfte.

Melchior > 11 bed, Sicckentroojler. Trijn , mtt baer kinderen knielende ,

en opftaendefejt de

Sieckent. ILJ Ebt gy dit wel verftaen ,en yv'rig op gelet ?

Melch'tor^*Oc\\)z.c-> myn waerde Vriend, ick danck u voor't gebed.

Sieckentr. Soo is u hoop geveft op 't Eeuwig duerend' leven

,

©at God om Chriftus wil u fonden fal vergeven ,

En dat zijn dierbaer Bloet u fuy v'ren fal van 'tquaet ?

Melchior O Iae : alfoo myn hoop op God in Chriftus (het.

Sieckentr. Hoe gact het met de koors , is die weer wat geweken ?

Melchior Ia Heer* 'k wou nu myn vrou en Kind' re wel eens fpreken.

Wijfheft my eens wat op , en brengt de Kind'ren mee.

Tryn Soo man ? wats u begeert ? Melch : Een vrindelycke bee

:

Gy ziet myn eynde naeckt , waer toe ick my bereyde

,

©e Doot , die fal ons nu hier van den and'ren fcheyde

,

En fenden my naer 't graf, de weg van alle Vleys 5

'Soo isdit myn begeert , en oock myn laetften eys

:

Brengt
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offot loon der Goede , en Straffe der Quade 9

Brengt dog dees Kind'ren op in Deugt en in Gods vreefe#

Wilt haer een Moeder tijn , hy fal haer Vader weefe.

Hout haer in goede Tugt de Deugt oock felfs bemint $

Wantondeugt over al fig felfs bedrogen vint.

En fchout ligtvaerdighey t : bedenckt u voorige leven»

Tryn Wel man , dat hebje my voordefen al vergeven.

Melchior Soo doe ick lieve Vrou , en doe 't oock nog ter ty t*
Maer ick vermaen u nu dat gy voorfigtig zijt :

Om op een ander tijc dit quaet te mogen fchouwen

:

©at gy u eerlijck draegt , als and're Eerb're Vrouwen.
Tryn VV el man , ftek u geruft en draegt geen forg voor myn,
Melchior Seer wel , den goeden Geeft , die wil u leytsman zijn

,

Myn Lamm'ren treet wat toe , eu komt myn Bed wat nader

,

Ontfangt de Laetfte les, en zeeg ning van u Vader:
Die nu zijn levens draet , en Glas , ten eynde loopt \

Maer dooreen vaft geloofin Chriftus, beter hoopt.
Myn Kind'ren , ick verlang om eens te zijn ontbonden
Van dit ellendig Vleys ; maer een feer diepe wonde
Gevoel ick in myn fiel : om dat noch uwe Ieugt

Myn by zijn wel vereyft : om u in alle Deugt
Te leyden naer Godts Woort. Maer God die van de Weefe
Een Vader ftaeg wil zijn , en leyden fonder vreefe:

Vreeft die , met heyl'gc vrees , bemint dien goeden Gbdt

,

En oock zijn I leylig Woort , als mede zijn gebodt.
Gaet naerftiglijck te Kerck ; maer wilt wel zorge dragen:

Dat gy daer nieten gaetom menfehen te behagen.

Geniet hetAvontmael tot uwer Sielen fpys

;

Maer niet uyt qud gewoont : want op een fulcken wija

Soo foud gy uwe (lel belaften met veel fonden 5

Maer wilt daer Chriftus doot op 'theerlijckfte verkonden

:

Gelooft foo warelijck , als gy geniet dat Broot:
©at defe Vorft u fiel verloft heeft van detDoot*
U Moeders goeden racd met yver wilt betragten

,

En haer gehoorfam zijt > Maer wilt vooral u wachten
Van 's Wereltsydelheen , en myd d'hovaerdigheyt

»

Waerdoor dejonge leugt ellendig werd verleyt.



.^1 Iockende Ernft f

Het quaet gefèlfchap fchuwt en alle quade feeden.

Zijt vrind'lijck tot elck een , en voege u ï?a de Reden.
Hout mont en handen reyn , en laet noy t u gemoec

Met 't Aerdfche zijn befwaerf , maer tr.igt nae 'c Eeuwig goet»

Geeft my de laetfte küsj 'k geefu de lacr ftefegen.

Ontfangtfe van myn hand : Godt fcgent al u wegen >

En wat gy doet en laet , op elck en yder ding

,

Verleen u God fijn gunft ,en zijne Seegening.

Godts Geeft verligt u hert > zijn Goddclijcke wereken

Verheugen u gemoet , die uwen geeft verftereken.

Met hoop, Geloofen Liefd' ;En Chriftusdierbaer bloet,

Bevryd u voor Doot die Eeuwig dueren moet.

Dit is myn laetfte wens: God g«»n u dit re gader

En alle zaligheyt ick blijfen fterf u Vader.

Sieckentr. Myn Vrient het is genoeg , vermoeyt u niet te feer.

Melchïor lek offer nu myn zielaen Chriftusmynen Heer.

Ick heb my vry vermoeyt , legt my nu weer ter neder j

Het hert dat wert my flaeu, ick v oel de koorfe weder

,

't Gefigt my gans ontgaet , myn quale die vergroot >

En gae nu als te poft , geduerig na de Doot.

Myn hooft isduyfig , en myn leden my befwijeken

;

Het fchijnt , of ftaeg myn ziel van 't nietig vlees fal wijeken.

Ick bert inwendig kranck naer 't lighaem -

y maer den Geeft

Is voor de wreede SDoot , in 't minfteniet bevreeft

,

'k Sie die met vreugt te moet : fulex deed' ick al voor defen j

'k Wens eens ontdaen te zijn , en by Godts (bon te wefen

,

2)aer vreugt in volheyt is, en volgens Paulus woort:

Die *t Oog noyt heeft geilen , noch 't Oor noy t heeft gehoort

Noch noy t in 's menfehen hert ofzin en is gekomen.
O Heer ! geeft my dat lot , en deel van alle Vromen.
Ick heb myn loop volbragt, nu is myn weg geleyt

In Chriftus boot een Kroon , vol van Geregtigheyt,

Ick ziede Doot die komt , en voelfe al genaken

,

Soo dat God nu myn ziel eens weder v ry fal maken
Van dit gansydel vleys, dat my foo laftig is

,

Eq nochmyn fiel verfterekt tot een gevangenis.



ofl?et loon der Goede , en Straffe der Quade. 5 3 £6/)
Myn hoop vergroot 6 Heer ! wel doet nu u behage

,

lek wil gewillig na wil myn Kruys nu drage.

Myn ziel verlangt , en dorft en is als niet bevreeft c

In uwen handen , Heer ! beveel ick mynen Geeft*

Vierde Uytkomft.

lochem. Claertje. Welgevolgt. Bedrogenhoop. Hemelstoick.

Ioch. \ A Yn Huys is nu volmaeckt, de Mueren zijn behangen
J-y-1 Met cierlijck Goude Leer j 'k (al aen myn Vrou gaen langen

Geit dat 's een Spiegel koopt , en oock een fchoone Kaft

,

En ander koft'lijck goet , dat in myn huys rel paft,

'k Heb rare Konft gekogt , engroote Schiiderien.

Nae 'k hoor , foo komt een Heer myn outfte Dochter Vryen

,

Die felfs is machtig rijekj En nader wertgepraet,
Soo is 't een Edelman , en van een braven Staetj

Hy rydt in een Caros, gelijck alsand're Heeren j

En gaet dit Huw'lijck voort , foo lal ick mee verkeeren
By luyden van gefag-, dusraeck ick voort en voort

,

Oock felfs wel in den Raed. Ick heb oock mee gehoort

:

M ijn Zoon een Dochter vryd , daer vry kley aen de kloet is ,

't Is een beftorve Kint dat vry al hooggegoetis

;

HaerOom fit in den Staet , en aen het Roer van 't Lant:
Dat is de rechte flag j een kolfje naer mijn hant.
En kom ick in den Raed , foo koop ick Heerlijckheden

,

Daer aen fal ick mijn winft voortaen nu gaen hefteden.

Het ftaet foo Hoffelijck wanneer men werdt genoemt
Dat voor ofnaer u naem , het woortje Heer by komt.
Zie daer komt Iuftrou Klaer, K/a. Man , 'k wil geen IufFrou heten,

lochem Wel Claertje ,-waerom niet , een yder macht wel weten,
Gy zijter naer gegoet , dat's feker en gewis-,

Veeld ragen wel dees naem daer niet ten beften is.

Nu Claerrje ïs't gedaen dat ick u left belaften ?

Klaer. Gy fyt foo haeftig man , ofgy'er pleyn naer vaften.

De Spiegel is gekogt; de Kas dat was te bont.

Ioch. Hoe veel hebt gygeboon? K/a. Hoe veel , net hondert ponf.
G 3 Wou
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JockenJe Ernlt ,

loc Wou hy dat niet doen. Klaert. Neen. Daer ftonter noch een neve

Die kon hy ,
feyd' hy , om geen duyfent gulden geven.

loc . Die heeft oock mooy geweeft ; Waerom die niet gebrogt ?

Gebrack het u aen geit dat gy die niet en kogt?

Ick moet noch fel ver gaen fal ick'er aengeraken.

Ick heb oock noch gekocht en opeen nieudoen maken

Van Silver drie dozijn Teljoren net en fijn

,

Tien Schoot'len wel gemaeckt , die nae de mode zijn;

En lepels vier dozijn , Soutvaten wel gedreven

,

Ten minften drie of vier. Ick bad oock laft gegeven

Tot drie vier Kandelaers , en Snuyters,endan voort

£>at tot de Tafel dient ofeen «Servijs behoort.

Als mee een Schenck Teljoor j maer alles met myn Wapen.

Klaer. ü Wapen ! waer van daen ? loch. £>at weet ick wel te raperi ;

't Is wel een flegten bloet ,en een onnoofel man

Die gans geen wapen heeft , ofielfs niet rapen kan.

Nu wat het Linden raeckt , daer voor foo moet gy forgen,

Koopt dat , maer koopt wat goets, maer wilt in't minlt met borgen,

Befteet u rede geit , dat geeft proffijt en Eer >

Sie daer's een fty ve beurs , uyt zijnde komt om meer \

Ick heb nog veel van doen : van Kleen van Spreen en Stoelen

,

Van Bed en Ledicant 5 Maer 'k heb foo veel te woelen

,

Het volck geeft my.geen ruft dat duert den heelen dag 5

Soo dat ick aen dit tuyg niet eens gedencken mag.

De een die komt om geit, en d'anderkomt betalen,

©en defen brengt zijn goet, weerand're koment halen

,

Soo dat ick elck gerijfen dat voor weynig geit.

Klaer. Ick weet niet hoe gy dog foo drommels zijt geftelt

Op defe fchaggery, gy kont wel anders leven.

loch. Maer dat heeft my altijt de meefte winft gegeven.

Nu , dat verftaet gy niet , doet gy dat 'k u belaft

,

Eri gaet foo daed'hjck heen en lcoopt die mooye kaft,

Ick wil myn huys verfien van Meub'len , foo uyt fteken

,

Dat al wat mooy maer hiet , in 't minft niet fal gebreken.

»k Heb koft'lijck Pofteleyn van allesop gedaen,

Dat felfs een ©elvenaer daer voor verftelt fal ftaen.

Waf
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ofbet kon der Goede , en Straffe der Quade. 5 5
Wat raer maer wort genaemt dat fal ik fien te krygen

,

Het koft dan wat't / . . Ay my / ick zy foo bang ! Ick hyge

Naer myn Afem. Klaert. Och man ! Wat is'et dat u let

:

lochem Myn hart wert my foo flaeu helpt my dog ftracx nae bed.

Ay my / ick ilerf / Klaer. O Heer ! wat fal my overkomen.
O man ƒ hoe is'et man ? de fpraeck is hem benomen >

lek roepe dan om hulp. Welgevolgt. Welg.\Kom. Klakomt haeft

Welgev. Wat is het moederlief. Klaer. O Heer ! Welg. Hoe dus ver-

Klaer. U Vader is als doot, roept dog u Broeder mede; (baeft?

Bedrogenhoop. Bed)"og.^'at is. Welgv>. Vraegtgy nognaderede>

Ons Vader leyd en fterft. Bedrog.O Heer , was hy maer doot.

Wel. Wel raeckt u dat niet meer £a/;Sus,fus, 't heeft noch geen noot.

Klaer. Hoe is het lieve man, is nu de flaeut' geweken ?

hch. Iae wijfhelptmy te bed , ick moet u dan eens fpreken.

Klaer. Maeckt haeft: het bed gereet Welg. Nu moeder het is klaer.

Klaer. Kom, laet udan ontkleen. loc. Ay my ! Kla. Neemt moet myn
Klaer. Bedrogenhoop gaetrasjhaelt een der Hemel-Tolcken, (vaer

Op dat hy door 't Gebed mag dringen door de woleken

,

Totwelftant van zijn ziel , 0? 'slijfs gefondigheyt.

Bedrogenhoop Ick gae foo daetüjck heen , en doe dat moeder zeyt.

Klaer Och man / bereyd u dog , nae 'k fie , foo fulje derven.

loch. Neen wijf, ick meen myn goet foo plots'Iijck niet te derven 5

Daer raeckje foo niet aen , gaet haelt van myn Kantoor
Die groote witte doos. Claer. Die doos / wel man waer voor ?

Die moet hier by myn zijn , ick wil gy fultze halen.

Klaer . Gaet dochter haelt de doos Wel man , nu dus te malen

Met 's werelts ydelhey t , denckt eens om *t eeuwig goet

,

Datgy voor 't oordeel Godts als nu verfchijnen moet.

Daer komt des Hemels tolck. Hemelst. Hoe ftaen alhier de faken ?

Klaer. Myn Heer , myn man na'k zie , fait nu niet lang hier maken.
Hemelst. Myn vrient , hoe is'et man ? Wat is'et dat u fchort ?

Joch- Ick feg myn doos, myn doos , zy doen my veel te kort.

Hemelsto : Ey broeder zijt geruft , en ftelt nu u gedagten
Op God , en zijn genaed want hier is niet te wagten

,

Na dat het fig vertoont , als uwe doot gewis

}

Soo denckt dan om u ziel , en haer behoudenis.

Myn
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$6 Jockende Ernfl, ofbet Loon der Goede en Straffe &c.

loc. Myn doos Kla. Geeft hem de doos. Hemelst. Vrient denckt aen

't eeuwig leven.

Joch. Ia om geen tonne gouts > wou ick die doos u geven ;

Daer zijn de brieven in van Hoeven , Rent' , en Lanr.

Hemelst. Hier valt gans niet te doen , dres man heeft geen verftant.

Claer. 'k Verfoeckdan een Gebed. Hem. Maer hebje geen bequamer

Plaets , om dat daer te doen. Claer. Ia , gaen wy in de kamer,

Hemelst. Dat 's goet , kom Iaet ons gaen , terwyl dat hy noch leeft;

Ligt ofdien goeden God , een goede uytkomfl: geeft.

Claer. Wel laet ons dat gaen doen met y ver , altegader.

Nu Welgevolgt , blijft gy (oo lang b) uwen Vader

Wygaen. Welgcv. Ick blijfdan hi r

De Satan vertoont hem van achter h": Ledicanr ecn ftuckgelts.

loch. O duyvel dats myn geit.

JVelgev. Hoe zijn dog Vaderlief , u zinnen foo onttelt.

De Satan hem noch eens foo vertooBendj roepr.-

Help ! help ' de duyvel wil my van myn geit onterven.

Welgev. Och moeder ! moeder komt , myn Vader die wil fterven.

Hemels to. 't Is al met hem gedaen ,
hy geeft daer foo de geert.

ClaerU Myn fiel is gans bedroef! myn hert dat is bevreelt

!

Och ! had hy eens berou getoont in al zijn leven
>

Wat trooft kan nu het geit hem aen zijn ziel dog geven»

O Werelt ! vol bedrog , hoe lieflijck gy ons vley t

.

Soo is dog al u doen maer enck'le ydelhevt.
VERTOONING.

Tacn Melchior en Iochcm wederom in een withemde , Melchior zijn handen te

famen leggende, en zij noogen gcflagen hebbende naer om hoog , verwacht met
vreugt zijn goede hoop, en komt een Engel dalen uyt de hoogten , <Jie hem mede

naer boven neemt, en een kroone boven 't hooft hour, terwyl op eenige Snaren feer

lieflijck gefpeelt werr. Iochem de handen in een gevrongen hebbende,met droefheyr,

Melchior en den Engel naer óogende komen twee Duyvelen.die te vooren in't verfchiet

met een verftoort geligt dat hadden aengeficn ,
op hem aen , van haer gevende vier en

Sulpher, die met hem naeden Afgront varen , onder een naer gehuyl. Dat verklaerc

wert met defe Vaerfen.

Siet hier der boofenfchrick en hopevan den Vromen

Op haer Geloofen iverck , elck na verdienft beloont :

Hoe d'een verlaten wott- , en d''ander aengenomen :

Hoe 't quade wert gefirafi , en 'tgoedewertgekroont.

Dus zietmen Godts bejluyt , van Eewwirheyt befloten :

Hoe d'een verkoren is , en d' ander wert verflooten.

S
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